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5 237 9Actueel Cultuur Rubriek Sport
Pension moet
deuren sluiten

Kerstactiviteiten
goed bezocht

Heden & Verleden
Nieuwjaarsduiken

Futsallers spelen
bekercompetitie

Vlak voor de kerstdagen plaatste de ge-
meente een bericht op de website over 
een Plan van Aanpak met betrekking 
tot het Geluidsmuseum (collectie At-
tema), het Zandvoorts Museum en het 
Gasthuisplein en omgeving. De collec-
tie Attema zal centraal komen te staan 
ten koste van de huidige expositie van 
het Zandvoorts cultuurhistorisch verle-
den. In het Plan van Aanpak zal niette-
min nadrukkelijk aandacht zijn voor de 
wijze waarop een deel van de huidige 
collectie geconserveerd en mogelijk ook 
geëxposeerd wordt. 

Gemeenteraadslid Jerry Kramer (VVD) heeft naar aanleiding van de ‘Huis in de Duinen’- 
affaire een aantal schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Gert Toonen (PvdA).  
Hij vraagt zich onder meer af of de wethouder iets heeft te verbergen.

5e jaargang • week 01
31 december 2008
Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

De Mannetjes
Collectie Attema

in museum

‘En nu zoeken ze zeker nog een  
locatie om de Zandvoortse  

cultuurhistorie tentoon te stellen’

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	 Oliebollen	naturel	 
	 10	st	€	6,95	per	stuk	€ 0,75 
•	 Oliebol	met	stukjes	appel	 
	 10	st	€	6,95	per	stuk	€ 0,75 
•	 Appelbeignets	€ 1,50 
•	 Sneeuwbol	
	 (Oliebol	met	slagroom)	€ 1,50 

•	 Stokbrood	wit/bruin	€ 1,25 

Wij wensen u een  
prettige jaarwisseling en 

een gezond 2009

Ingrijpende koerswijziging Zandvoorts Museum in 2009

Jerry Kramer stelt 
vragen aan wethouder Toonen

toenmalige gemeentebe-
stuur werden gebracht. In 
1998/1999 is het gebouw 
ingrijpend gerenoveerd en 
kreeg het een museum-
status. De collectie richt 
zich sindsdien vooral op de  
geschiedenis van het Zand-
voorts verleden en het 
Zandvoort van nu.

Goedemorgen Zandvoort 
ronduit belachelijk heeft 
gemaakt. “Al geruime tijd 
verschijnen er berichten in 

Meer dan museum
Vanuit het gemeentebestuur 
werd met de nota (2005) 
‘Zandvoorts Museum, meer 
dan een museum’ te kennen 
gegeven dat het maatschap-
pelijke draagvlak voor het 
museum vergroot zou moe-
ten worden. Door eventueel 
een breed aanbod aan acti-

de media over het Huis in 
de Duinen. 

door Nel Kerkman

Vanwege de forse inanciële 
tekorten is de toenmalige 
Stichting Cultureel Centrum 
Zandvoort in 1981 overge-
gaan naar de gemeente. 
Het voordeel daarvan was 
dat aansturing en inancie-
ring rechtstreeks onder het 

Kramer is van mening 
dat Toonen een Tweede 
Kamerlid via de microfoon 
van het ZFM-programma 

Nieuwe ontwikkeling staan op stapel voor het Zandvoorts Museum

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Nieuwe collectie
Armani zonnebrillen

is binnen!
(vanaf 6 januari weer open)

U bent van harte uitgenodigd voor de  
nieuwjaarsreceptie van de gemeente, 

op 5 januari, van 19.00 uur tot 20.30 uur. 

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis. 
Raadpleeg de gemeenteadvertentie. 

7 januari  - Kerstboomverbranding
Doe mee en lever uw bomen in. U maakt ook nog eens kans  

op een cadeaubon! Raadpleeg de gemeenteadvertentie. 

viteiten en evenementen te 
ontwikkelen zou het museum 
uitgroeien tot een cultureel 
middelpunt. De activiteiten 
en evenementen zouden ko-
men uit vertegenwoordigers 
van maatschappelijke organi-
saties, onderwijsinstellingen, 
kunstenaars, ondernemers 
en VVV.

Geluidsmuseum
Ondertussen kwamen Jelle 
Attema jr. en Cor Draijer 
met een aanbod naar de 
gemeente voor een perma-
nente tentoonstelling van 
hun geluid- en beelddra-
gers. 

In deze krant: het Jaaroverzicht 2008! Zie pagina 10 t/m 15
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
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cartoon Hans van Pelt

Volgens mij…
zijn de dagen tussen oud en 
nieuw zeer bijzonder. Niet al-
leen op TV wordt een terug-
blik gemaakt maar ook de re-
dactie van de krant is al weken 
bezig om een terugblik over 
2008 te maken. En wanneer 
je alle kranten naast elkaar 
legt is er erg veel keus. Maar 
waar gaat de belangstelling 
van de lezer naar uit? 

Maken we een overzicht over 
de geweldige evenementen 
die in 2008 zijn georgani-
seerd? De een was nog niet 
afgelopen of het andere eve-
nement stond voor de deur. 
De meeste werden georga-
niseerd door een grote groep 
vrijwilligers die zich ook dit 
jaar belangeloos inzette om 
Zandvoort te laten bruisen. 
Ondanks het slechte weer 
was de opkomst geweldig. En 
wie dacht dat het niks werd 
met de papegaaienkooi op 
het Raadhuisplein had het 
mis. Zelfs ik moet toegeven 
dat, met medewerking van 
OVZ, het ene vogeltje nog 
mooier zong dan de andere. 

Of maken we een keus voor 
de politiek? Dan is deze ruim-
te te klein! Want wat was het 
weer een hectisch jaar. De 
ene partij vloog de ander in 
het haar en niemand deed 
het goed. Ook het college 
had ‘t in 2008 zwaar. Er zou-
den stormen komen sprak de 
burgemeester in zijn nieuw-
jaarsrede. Stormen? Het was 
meer een orkaan die over 
Zandvoort raasde en zelfs 
de Middenboulevard hield 
stand. Ondanks dat Vesteda 
en de gemeente niet met 
elkaar verder gingen. En wat 
dacht u van de toekomst-
plannen voor een jachtha-
ven of voor een eiland voor 
de kust? Ook het verplaat-
sen van het circuit was het 
gesprek van de dag. Leuke 
plannen, maar voor mij een 
ver van m’n bedshow. Ik ge-
loof er niet in! Eerst 
zien is mijn visie. 
Voor 2009 zet ik mijn 
zonnebril op want  
de toekomst moet 
zonnig blijven. Ne
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column
Hoewel u geen enkele ver-
antwoordelijkheid hoeft af 
te leggen over het reilen en 
zeilen van dit verzorgingste-
huis, bent u diverse keren in 
de schijnwerpers gaan staan. 
Zo heeft u alle medewerkers 
van het Huis in de Duinen 
een plantje bezorgd en vond 
u het nodig om op de radio 
een Tweede Kamerlid vol-
strekt belachelijk te maken”, 
schrijft Kramer.

Cijfers
Naar aanleiding van die ra-
dio-uitzending wil Kramer 
graag weten of de wethou-
der zijn antwoorden baseer-
de op de gegevens die hij van 
de directeur van het Huis in 
de Duinen heeft gekregen 
of dat er meer informanten 
voor hem waren. Kramer: 
“Na de uitzending van Pauw 
& Witteman heeft u de ge-
meenteraad via e-mail ver-
zocht geen contact op te 
nemen met de media. In dat 
mailtje somt u de gemeen-
teraad een aantal cijfers op 
en direct komt u tot de con-
clusie dat de cijfers totaal 
verschillen met de cijfers 
van het Tweede Kamerlid 
Agema. Enige dagen later 
volgen nieuwe cijfers, die 
wel kloppen met de cijfers 
van Agema. Waarom bleef 
het college toen stil?”

Verbergen
Kramer vindt ook dat staats-
secretaris Jet Bussemaker 
de vragen van PVV-Kamerlid 
Fleur Agema ontwijkend 

heeft beantwoord en kan 
zich niet voorstellen dat 
Toonen deze antwoorden 
in het openbaar gebruikte 
om te verkondigen dat alles 
op een misverstand berust. 
In dat kader hoopt hij dat de 
wethouder niets te verber-
gen heeft. Tevens wil Kramer 
van de wethouder weten of 
deze aan de klokkenluiders 
aandacht heeft besteed. Hij 
wil weten of hij contact met 
ze heeft gehad en wil dat 
hij ze een pluim geeft want: 
“Waar rook is, is vuur”, aldus 
het raadslid in zijn brief. De 
volledige brief is via www.
zandvoort.nl te lezen.

Nieuwe antwoorden 
Bussemaker
Ondertussen heeft de staats-
secretaris, op 22 december 
jongstleden, de tweede serie 
vragen van Kamerlid Agema 
beantwoord en opnieuw 
blijkt daar ondubbelzinnig 
uit dat de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) geen 
wantoestanden heeft ge-
constateerd. De inspecteurs 
hebben alle dossiers onder-
zocht en ook met familiele-
den van bewoners gespro-
ken. “De familieleden zijn 
tevreden over de geboden 
zorg en zijn geschokt door 
de berichtgeving over Huis 
in de Duinen”, zo heeft de 
IGZ aan de staatssecretaris 
gerapporteerd. Bussemaker 
ziet derhalve geen aan-
leiding om een nader on-
derzoek in het Huis in de 
Duinen in te stellen. 

De Zandvoortse koorleden die gezamenlijk het concert zullen verzorgen

Evenals vorig jaar wordt een groot Nieuwjaarsconcert door een aantal Zandvoortse koren 
georganiseerd. Daarmee wordt een traditie voortgezet, na een aantal jaren van afwezig-
heid. Het Nieuwjaarsconcert wordt gegeven op zondag 11 januari 2009 in de Agathakerk 
op de Grote Krocht.

De Zandvoortse koren 
Music All-In, Beach Pop 
Singers, het Zandvoorts 
Vrouwenkoor en het 
Zandvoorts Mannenkoor 
hebben hun medewer-
king toegezegd. Tevens 
zal medewerking worden 
verleend door twee leden 
van de toneelvereniging 
Hildering die de presen-
tatie ter hand zullen ne-
men. De aanvang van het 
concert is om 14.00 uur, de 
Agathakerk zal vanaf 13.30 
uur geopend zijn en de toe-
gang is geheel gratis. 

Swingend thema
De diverse koren zullen 
voor de pauze naast enige 
gezamenlijk gezongen stuk-
ken, ook een aantal stukken 
zingen uit eigen repertoire. 
Na de pauze keren de ko-
ren terug met gospel en 
‘negrospirituals’, het zeer 
swingende thema van dit 
concert. Ook hierbij zullen 
gezamenlijk te zingen num-
mers ten gehore worden 
gebracht. Een aantal van 
de onderdelen van het pro-
gramma zullen zeer bekend 
in de oren klinken. 

Sponsoring
Hoewel er bij de gemeente 
Zandvoort een subsidie is aan-
gevraagd om de kosten te leni-
gen, is de organisatie van een 
dergelijk evenement een zeer 
kostbare zaak. Reden waarom 
de organisatie de ondernemers 
en bewoners van Zandvoort 
vragen het concert met een 
bedrag te sponsoren. Ook uw 
bijdrage is zeer welkom, u kunt 
uw bijdrage overmaken naar  
bankrekening 42.04.73.351 ten 
name van N.A. de Wit e/o G.M.M. 
Molenaar, onder vermelding 
van ‘Nieuwjaarsconcert 2009’.

Groot Nieuwjaarsconcert in Agathakerk

In memoriam

Arie Bol
† 30-12-2003       30-12-2008

Je bent wel weg

maar toch bij ons

in ons hart.

www.zandvoortsecourant.nl
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familieberichten Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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kerkdiensten
ZONDAG 4 JANUARI 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein 
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs 
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur mevr. T. Boddaert

Alzheimer café
Met het thema ‘Levens verhalen’ opent Alzheimer Café 
Zandvoort het nieuwe jaar. Ouderenarts Hans Houweling 
gaat in gesprek met psycholoog Sanne Janus met verha-
len van vroeger want een levensboek met persoonlijke 
herinneringen en foto’s is een goede leidraad dat man-
telzorgers kunnen samenstellen. De avond is op woens-
dag 7 januari van 19.00 tot 21.30 uur in Pluspunt Noord, 
Flemingstraat 55. De toegang gratis. Bus 81 stopt voor de 
deur. Informatie over Belbus en vrijwilligers: Hulpdienst 
‘Pluspunt’, tel. 5717373.

Gratis lezing
Speciaal op de dag van Drie Koningen, organiseert Brigit 
Rozestraten op 6 januari een lezing over de cursus Talentenspel. 
De lezing geeft een kort overzicht van het ontstaan van het 
Talentenspel, hoe ermee gewerkt wordt en wat de ervaringen 
van de deelnemers zijn. Met veel voorbeelden wordt de ar-
chetypische laag van het spel zichtbaar gemaakt, wat voor de 
luisteraars vaak veel herkenning oplevert over de toestand van 
het eigen innerlijke koninkrijk. In het spel staan diverse vragen 
centraal: Wat is je levensmissie? Wil je iets anders gaan doen 
maar je weet niet wat en welke talenten kunnen je daar bij 
helpen? Heb je het gevoel dat je meer zou kunnen met je le-
ven? Ben je nieuwsgierig naar de antwoorden, reserveer i.v.m. 
het maximale aantal personen bij Pluspunt tel: 5717373.
 

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

De gemeente heeft later al-
leen voor de collectie Attema 
gekozen omdat voor een col-
lectie beeld- en geluid een 
substantieel grotere locatie 
nodig zou zijn met bijbeho-
rende lasten. In augustus 
2008 liet de gemeente een 
haalbaarheidsstudie maken 
om duidelijkheid te scheppen 
waar de collectie Attema het 
beste kan worden gehuisvest. 
De studie geeft drie moge-
lijkheden aan waar één van 
de optie’s is: samengaan met 
het Zandvoorts Museum. 
Echter een vestiging in het 
museumgebouw aan het 
Gasthuisplein, zo staat in de 
studie, vergt moeilijke keuzes 
en brengt een aantal risico’s 
met zich mee. Het museum-
gebouw is namelijk te klein 
voor beide collecties, zelfs na 
uitbreiding met de schuur 
(Achterom). Bovendien ligt 

het museumgebouw bui-
ten de loop van toeristen en 
heeft daardoor het risico van 
een achterblijvend aantal 
bezoekers.

Plan van Aanpak
De raad besprak eind 2008 
het haalbaarheidsonderzoek 
en koppelde het onderzoek 
aan actuele ontwikkelingen 
zoals: de aankoop van het 
Wapen van Zandvoort, een 
ruil van de schuur Achterom 
met een vergelijkbaar per-
ceel en het plaatsen van 
een bomschuit op het 
Gasthuisplein. Deze ontwik-
kelingen staan momenteel 
op een laag pitje. In de raads-
vergadering kwam ook naar 
voren dat de huidige opzet 
van het Zandvoorts Museum 
te weinig aantrekkingskracht 
uitoefent op bewoners en 
gasten. Dat heeft het College 

doen besluiten om in 2009 
met een Plan van Aanpak te 
komen. Daarin worden con-
crete voorstellen opgeno-
men over de toekomst van 
de huidige tentoonstelling 
in het museum en de her-
inrichting plus een overeen-
komst met de eigenaar van 
de nieuwe collectie. Bij het 
opstellen van het Plan van 
Aanpak, zo stelt het college, 
worden diverse relevante or-
ganisaties betrokken. Bij na-
vraag zijn Genootschap Oud 
Zandvoort, de Bomschuit 
bouwclub en BKZandvoort 
niet geïnformeerd. Vooral 
het Genootschap is zeer ver-
ontrust over de huidige ont-
wikkelingen en het bewaken 
van de doelstelling van het 
Zandvoorts Museum. De an-
dere betrokkenen zijn door 
vakantie’s niet bereikbaar 
voor hun commentaar. 
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

schikt voor kinderen jonger 
dan 5 jaar. Gooi geen vuur-
werk naar dieren of mensen. 
De meeste ongelukken ge-
beuren op 1 januari wanneer 
kinderen vuurwerk, dat niet 
is afgegaan, opnieuw probe-
ren aan te steken. Daarom 
is het is héél belangrijk om 
uw vuurwerk na aloop op te 
ruimen. Mocht het toch on-
verhoopt mis gaan? Gebruik 
een deken om iemand in te 
rollen, koel met lauw stro-
mend water (minimaal een 
kwartier) en bel ondertus-
sen de ambulance of de 
dienstdoende huisarts.

Kerstboomverbranding
Bij de rotonde aan de 
Strandweg, gaat op woens-
dag 7 januari om 19.30 
uur het vuur in de stapel 
kerstbomen. Voor elke in-
geleverde boom ontvang 
je 20 cent en een prijslot 
als beloning. Er worden 
20 cadeaubonnen van  
€ 5 verloot! Lever de bomen 
op 7 januari tussen 13.00 uur 
en 16.00 uur in op het ter-
rein naast het Casino aan de 
Strandweg (rotonde) of bij 
de remise aan de Kamerlingh 
Onnesstraat 20.

Duinwandelingen
Het Waternet organiseert 
op zaterdag 3 januari 
Wintergasten: een gezins-
excursie voor kinderen 
vanaf 10 jaar. Het vertrek-
punt is bij ingang van de 

Waterleidingduinen aan  
de Zandvoortselaan om 
15.00 uur en kost € 2. 
Aanmelden is wel ge-
wenst. Op zondag 4 ja-
nuari is er een wandeling 
met natuurgidsen bij 
het vertrekpunt, BC De 
Oranjekom om 13.00 uur. 
Er zijn geen kosten aan 
verbonden en aanmelden 
is niet nodig.

Gelukkig Nieuwjaar
Traditie is om elk jaar 
weer naar diverse nieuw-
jaarsreceptie te gaan. 
Hebt u tijd en zin om 
eens mee te doen met 
het in stand houden van 
de traditie? Dan zijn hier 
een aantal welke u ze-
ker niet mag missen. De 
meeste recepties zijn op 
4 januari dus dat wordt 
rennen. Ga om 15.00 uur 
naar de Zandvoortse 
Reddingsbrigade in de 
post Noord Piet Oud en 
daarna staat het bestuur 
van de KNRM in het bo-
tenhuis klaar om uw 
wensen in ontvangst te 
nemen. Op de gemeente-
lijke nieuwjaarsreceptie 
bent u welkom op 5 janu-
ari van 19.00 tot 20.30 uur 
in de raadszaal. De lokale 
radio ZFM geeft op vrijdag  
9 januari vanaf 21.00 uur 
een nieuwjaarsborrel bij ’t 
Lokaal. Op politiek gebied 
kunt u de VVD op vrijdag 2 
januari vanaf 19.30 uur bij 
Eethuis ‘de Zandvoorter’ 
veel wijsheid toewensen. 
Het CDA organiseert zijn 
nieuwjaarsreceptie op 8 
januari vanaf 20.00 uur in 
hotel Hoogland. Natuurlijk 
zijn er nog meer recepties 
van andere verenigingen 
en wie weet komen we u 
wel ergens tegen. En zo 
niet? Dan wenst de redac-
tie van ‘Oog en oor’ u een 
héél informatief 2009. 

Kindje wiegen

Op de eerste kerstdag 
was voor de allerkleinste 
het traditionele ‘Kindje 
wiegen’ in de Agathakerk 
waar groot en klein een 
‘kunstje voor het kindje’ 
lieten zien. Ria Winnubst 
begeleidde de gezellige 
kinderviering voor de al-
lerlaatste keer en ‘ver-
leidde’ de kinderen tot 
allerlei kunstjes. Een be-
zoekster droeg spontaan 
een gedichtje voor. De 
tekst sloot mooi aan op 
het kerstverhaal van deze 
middag:  drie arme kleine 
koningen. Wie volgend 
jaar het herderstokje van 
Ria Winnubst overneemt 
die het 17 jaar lang met 
heel veel plezier het heeft 
verzorgd, is nog onbekend. 
Zeker is wel dat deze tra-
ditie wordt voort gezet.

Vuurwerktips
Maak nooit eigen vuur-
werk! Let op uw kleding 
en draag geen loshangen-
de sjaals, jasjes of kleding 
van makkelijk ontvlam-
bare stof. Steek vuurwerk 
aan met een lont of bran-
dende sigaret en ga direct 
uit de buurt na het aan-
steken. Laat 1 persoon te-
gelijk vuurwerk afsteken 
en steek maar 1 stuk tege-
lijk af. Laat kinderen geen 
vuurwerk afsteken. Ook 
sterretjes zijn gevaarlijk 
(koud vuur bestaat niet) 
en zijn absoluut niet ge-

De verkeersborden op de busbaan

Pension moet deuren sluiten

Nu de busweg is geasfalteerd en de bussen heen en terug over de weg rijden, blijkt dat 
bepaalde zaken niet goed zijn afgehandeld. Zo geven verkeersborden aan dat de busweg 
voor al het verkeer is afgesloten en alleen de lijnbussen onthefing krijgen.  

De Zandvoortse Nieuwjaarsduik steunt als enige ofici-
ele duik diverse goede doelen. Samen met de Onderne-
mers Vereniging Zandvoort (OVZ) wil men laten zien dat 
Zandvoort een positief en maatschappelijk betrokken 
dorp is. Inmiddels heeft ook burgemeester Niek Meijer 
zich achter dit doel geschaard. 

Volgens het college van B&W is pension Villa Terre Panache 
in de dr. Schaepmanstraat in strijd met het bestemmings-
plan. Ruim een jaar geleden werd legalisering door de ge-
meente al uitgesloten. Aan verzoeken van de gemeente 
deze illegale situatie te beëindigen werd echter geen ge-
hoor gegeven. 

Door deze maatregel is, juist voor mensen die 
slecht ter been zijn, de bibliotheek moeilijk te 
bereiken. Niet alleen de invalidenparkeerplaats 
is verdwenen maar ook de bushalte vlak voor de 
bibliotheek is door onbekende redenen niet te-
ruggeplaatst. Inmiddels heeft het bestuur van de 
bibliotheek bij de gemeente aan de bel getrok-
ken. Want het duurt nog enkele jaren voordat 
de verhuizing van de bibliotheek naar de Brede 
School in het LDC project een feit is. Een goede 
oplossing is dus gewenst.

Nieuwjaarsduikers worden 
opgeroepen om zich te laten 
sponsoren door familie en 
vrienden. De burgemeester 
heeft toegezegd de sponsor-
bedragen hoogstpersoonlijk in 
ontvangst te nemen. Voor alle 
donerende deelnemers is er 
een exclusief Nieuwjaarsduik 
T-shirt beschikbaar. Het hoog-
ste donatiebedrag wint een 
Citytrip naar Barcelona. 

De rechter beoordeelde de 
gang van zaken en bepaalde 
in november dat de gemeen-
te een nieuwe ‘beslissing 
op bezwaar’ moest nemen. 
De uitbaters vroegen het 
college om een jaar uitstel 
met als argumentatie dat er 
geen inkomsten zouden zijn 

Bibliotheek onbereikbaar

Burgemeester steunt 
goede doelen Nieuwjaarsduik

Villa Terre Panache 
krijgt drie maanden van college

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

evenementen agenda

jan
jan

jan
jan

jan
jan

Januari
Nieuwjaarsduik - Op het strand, ter hoogte  
van Take Five
Nieuwjaarsreceptie - KNRM. Boothuis,  
15.00 tot 17.00 uur
Nieuwjaarsrace - WEK races, Circuit Park Zandvoort
Spoor 5 - Jazz in café Alex met Adam Spoor, 
aanvang 17.00 uur   
Nieuwjaarsreceptie - Gemeente. Raadhuis,  
19.00 tot 20.30 uur
Kerstboomverbranding - Strand nabij Rotonde.  
Aanvang 19.30 uur
Nieuwjaarsconcert - m.m.v. verschillende 
Zandvoortse koren. Agatha kerk, aanvang 14.00 uur
Fotowedstrijd - Uitslag fotowedstrijd  
Zandvoortse Courant
Classic concerts - Openingsconcert met 
het Heemsteeds Philharmonisch Orkest 

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 01 • 2009

1

3

4
4

5

7

11

12

18

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq
Driegangen-menu 

€ 32,50

RILETTE VAN LAMSSCHENKEL

met knoflookcroutons en cranberry compote

***

WIERINGERWEIDE BIEFSTUK

met sechouan pepersaus

***

ITALIAANSE LIEFDE

Viergangen-menu € 39,50

Vijfgangen-menu € 46,50

Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Wij wensen iedereen  
een gelukkig Nieuwjaar
en nodigen u allemaal uit

voor de Nieuwjaarsreceptie
met live muziek

11 januari  
aanvang 16.00 uur
voor een hapje en 

een drankje

Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort 
 Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

Ook in

- goede sfeer en gezelligheid
 - (bedrijfs)feest en/of partij 
  - karaoke en/of talentenjacht

De  locatie in Zandvoort voor: 

Hoofdprijzen Decemberloterij OVZ
(28 december 2008)

De heer/mevrouw Cadeau Ondernemer

A. Heemskerk Diner v. 6 personen en  Centerparcs
 1 uur bowlen 

J. Rietveld Philips Wake up light Radio Stiphout
J.J. de Kruijf Opoeiets Hema Zandvoort
L. van der Mije Kaascadeau Kaashuis Tromp
T. Stokman-de Gier Fauteuil Cane en Co
G.A. Duisterhof Ray -ban dames en Sea Optiek
 herenzonnebril 
T.  v.d. Linden Cosmetica en parfumpakket Parfumerie
 Christian Dior Moerenburg

E. Vastenhouw 4 kaartjes voor de winterefteling ABN-Amro
Fam. Scharff Scooter OVZ

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

na sluiting. Deze drogreden 
was niet helemaal overtui-
gend voor de rechter. De 
rechter wenste dan ook een 
ietwat ruimere termijn om 
de exploitanten tegemoet te 
komen. Hij liet het aan de ge-
meente om de termijn nader 
in te vullen. 

Nieuwe fase
Het college heeft inmiddels 
gedaan wat de rechter heeft 
bevolen, waarmee de zaak in 
een nieuwe fase is terecht-
gekomen. Een aantal zaken 
is door het college nu beslo-
ten: het bezwaarschrift van 
19 mei jongstleden is ont-
vankelijk verklaard. Het be-
zwaarschrift is ongegrond 
verklaard en er is een nieuw 
handhavingbesluit geno-
men. Feitelijk betekent het 
voor de exploitanten dat ze 
geen logies meer mogen 
verstrekken en dat ze hun 
website moeten aanpassen. 
Het college gunt Villa Terre 
Panache een termijn van drie 
maanden, na de verzending 
van het besluit aan de exploi-
tanten op 23 december, om 
de boel op orde te krijgen. 
Wel mag villa Terre Panache 
slechts aan maximaal vier 
personen nachtverblijf ver-
strekken  gedurende de pe-
riode 1 maart tot 1 oktober, 
want dat is conform het be-
stemmingsplan. Uiteraard is 
beroep tegen het collegebe-
sluit mogelijk echter het in-
dienen van dat beroep heeft 
geen schorsende werking. 

Bezoek het VVV kantoor in de Bakkerstraat
en stem op één van de 25 foto’s!

ZO
zie

ik

zandvoort

fotowedstrijd

Organisator van de Nieuw-
jaarsduik Michael Kras en 
OVZ voorzitter Virgil Bawits 
zijn ontzettend enthousiast 
over de medewerking van 
Meijer: “Dat de burgemees-
ter meewerkt laat voor ons 
zien dat Zandvoort het 
hart op de juiste plek heeft. 
Diverse ondernemers heb-
ben de officiële T-shirts 
en de reis naar Barcelona 

gesponsord. In onze ogen 
is de Zandvoortse Nieuw-
jaarsduik daarmee de beste 
duik van Nederland!”

Tijdens de Zandvoortse 
Nieuwjaarsduik 2009 wordt 
onder andere aandacht ge-
vraagd voor kinderen met 
de spierziekte Duchenne. 
Deze spierziekte is onge-
neeslijk, waardoor kinderen 
op jonge leeftijd overlijden. 
De fondsenwerving is nood-
zakelijk voor het vinden van 
een geneesmiddel dat er 
nog niet is. Hopelijk zal het 
vele duikers inspireren tot 
het doen van een duik én 
een donatie.

Zie ook de advertentie op pagina 23!
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Het vaste team met 
Monique, Helma, Ada en 
Jannie (Wim was afwezig) 
serveerde een 4-gangen 
menu, natuurlijk voor lief-
hebbers gelardeerd met 

Al voor de elfde keer or-
ganiseerde het Gemengd 
Zandvoorts Koper Ensemble, 
dat al vanaf 1996 aan de weg 
timmert, deze samenzang 

Gezellig volle zalen met 
enthousiaste liefhebbers 
genoten van de uitgebreide 
show. Jammer was alleen 

Veel mensen lieten via hun 
giften en hun applaus mer-
ken het initiatief van het koor 
op prijs te stellen. Daarnaast 

een glaasje wijn of fris-
drank. Het diner, verzorgd 
door de koks van het Huis 
in de Duinen, werd werke-
lijk als verrassend en zeer 
smaakvol gewaardeerd.

die onder leiding stond van 
Minoeska Sas. Het smartlap-
penkoor werd begeleid door 
Henk Holsteijn op piano met 
ondersteuning van de beken-

dat de geluidsinstallatie 
geen volumeknop kende 
die het geluid naar een 
prettig niveau kon draaien. 

bleken optredens van I 
Cantatori Allegri in Nieuw 
Unicum en in zorgcentrum 
Molenburg (Schalkwijk) erg 

Kerstdiner voor deelnemers Open Eettafel ‘Warme’ kerstsamenzang bij café Koper

Sgt. Wilson’s Christmas Show in Zandvoort Ruim € 1000 voor stille armen

Kerstdiner van de Open Eettafel  | foto: Deheta

Samen zingen op kerstavond

Kerstshow in De Bodaan  | foto: Deheta Kamerkoor I Cantatori Allegri

Met rustige kerstmuziek op de achtergrond genieten van 
een kerstdiner in de bibliotheek. Dat was weggelegd voor 
een twintigtal personen die als vaste kern de regelmatige 
bezoekers zijn van de ‘Open Eettafel’ op de dinsdagen. 

De kerstsamenzang op kerstavond bij café Koper op het 
Kerkplein heeft weer voor menige warme reactie gezorgd. 
Vele Zandvoorters waren naar het plein gekomen om sa-
men met het Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble een 
aantal kerstliederen te zingen voor het goede doel. Het is 
altijd een bijzondere bijeenkomst op het Kerkplein.

Op tweede kerstdag waren er royale optredens van de be-
kende Army Show van Sgt. Wilson. In de ochtend in het Huis 
in de Duinen en in de late middag in Stichting De Bodaan 
in Bentveld. In strak gelid met de strengkijkende sergeant 
voorop kwamen drie dames de zaal binnenmarcheren en 
stelden zich voor aan het publiek. 

Met het zingen van Christmas Carols in Zandvoort en 
Schalkwijk op 21 december jongstleden, heeft het Zand-
voortse kamerkoor I Cantatori Allegri geld verzameld voor 
‘de stille armen’ in de regio. De opbrengst van deze kerstac-
tie viel met € 1025 bijna tweehonderd euro hoger uit dan 
vorig jaar.

De Open Eettafel, een project 
dat circa drie jaar geleden 
werd opgezet door Monique 
van der Mije, mag zeker suc-
cesvol genoemd worden. 
Toch hebben ook de dames 
van het team het gevoel dat 
nog niet iedereen deze eet-
service van Pluspunt kennen. 
Er zijn zeker nog een aantal 
plaatsen over voor meer lief-
hebbers die eens in de week 
samen met gelijkgestemden 
de maaltijd willen gebrui-
ken voor een klein bedragje. 
Makkelijk omdat men het ko-
ken met een gerust hart kan 
overlaten aan de perfecte 
keukenbrigade van het Huis 
in de Duinen. Het is iedere 
dinsdag weer smullen en 
gezellig bijkletsen met an-
deren. Bel 5740330 en vraag 
naar Monique van der Mije. 
Op dinsdag 6 januari is de 
volgende bijeenkomst.

de Zandvoortse violist Louis 
Schuurman. Deze laatste 
was overigens voor de eerste 
keer aanwezig en waarschijn-
lijk niet voor het laatst. In 
Dickensiaanse sfeer werd een 
kerstrepertoire ten gehore ge-
bracht bestaande uit bekende 
en herkenbare klassieke kerst-
liederen in allerlei talen. Het 
terras van Café Koper was 
verwarmd en op het plein 
brandden vuurpotten om de 
sfeer te vergroten. Om ieder-
een in de gelegenheid te stel-
len om uit volle borst mee te 
zingen, waren er boekjes met 
liedteksten verkrijgbaar voor 
een symbolisch bedrag. De 
opbrengst van de verkoop van 
de boekjes is bestemd voor de 
Stichting Comité Bijzondere 
Hulp Zuid-Kennemerland, die 
de minder bedeelden in onze 
maatschappij met concrete 
hulp bijstaat.

Hard, keihard was het alsof 
er gespeeld werd voor een 
duizendkoppig publiek in 
een voetbalstadion. Maar 
volgens de technici kon dit 
niet anders. Een show met 
veel bekende liedjes van 
Glenn Miller, de Andrew 
Sisters, Doris Day en Vera 
Lynn; voor de bewoners van 
de beide huizen zeer her-
kenbaar dus. Juist ook het 
gedeelte na de pauze was 
zeer sfeervol gevuld met de 
alom bekende kerstliedjes 
die heerlijk meegezongen 
of geneuried werden. Alle 
bezoekers werden gastvrij 
onthaald met kofie en later 
in de pauze een glaasje wijn 
of frisdrank. Een zeer gezel-
lig samenzijn op 2e Kerstdag 
waar vooral het genieten 
van de show voorop stond. 

in de smaak te vallen. Tevens 
werd nog een kort optreden 
verzorgd in het Kennemer 
Gasthuis, waar een van de 
tien zangers momenteel op-
genomen is. Daarnaast trok-
ken veel ondernemers on-
danks de kredietcrisis graag 
de portemonnee. Naast 
een royale gift van hoofd-
sponsor OVZ tastten on-
dermeer Kaaswinkel Tromp, 
Pole Position en Autobedrijf 
Zandvoort diep in de buidel. 
De opbrengst wordt zo snel 
mogelijk overgemaakt aan 
Stichting Comité Bijzondere 
Hulp Zuid-Kennemerland. 
Het bestuur van de stichting 
geeft een inancieel steun-
tje in de rug aan mensen die 
door persoonlijke omstan-
digheden tussen wal en 
schip dreigen te vallen.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Schouten

Wij danken alle cliënten voor het in ons gestelde vertrouwen.

Actieve Makelaardij Werkt!
Kies in 2009 voor Greeven

o.a.VERKOCHT

o.a.VERKOCHT

Kerst 2008 in Zandvoort
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Wij wensen u een 
goed en gezond 2009!

Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort Tel.: 023-5732268
Zondags ook open

Wij wensen u een
gezond en bloemrijk 

2009

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Wij wensen u een

goed verzekerd 2009

Studio Total Care
&

Beauty Balance By Sheila

Studio Total Care
Potgieterstraat 24 
2041 PC Zandvoort
Tel: ( 023 ) 5719633

Beauty Balance By Sheila
Tel: 0651822167

Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag: 9.00 uur tot 17.30 uur                                                                             
Donderdag: koopavond tot 20.30 uur
Zaterdag: 9.00 uur tot 17.00 uur

Openingstijden:
Donderdag: 9.00 uur tot 21.00 uur
Zaterdag: 9.00 uur tot 17.00 uur

Wensen iedereen een gelukkig en gezond Nieuwjaar. 

Ook in 2009 bent u 
bij ons weer van harte welkom in de salon !!!

 
Feikje Bol & Sheila Valies

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Wenst u een

fantastisch 2009!

Wij wensen u 

een voorspoedig

en goed gekleed 2009

Haltestraat 11  - 023- 571 54 73

Wij wensen u een
beestachtig 2009
Grote Krocht 28, 2042 XL Zandvoort 

Tel.:023-5719345

HAIRSTUDIO 
SERENAY

Wij wensen 

iedereen 

een goed gekapt 

2009

Tolweg 20, 2042 EL Zandvoort

Tel.: 023-5712231

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)

Uitgezonderd feestdagen

€ 16,75

Vanaf 2 januari heten wij u
weer van harte welkom

Wij wensen u een 
voorspoedig en smakelijk 2009

Wij gaan even lekker uitrusten

van 1 januari t/m 23 januari 2009

en hopen u weer te zien op

zaterdag 24 januari

Wij wensen iedereen 

een voorspoedig 2009!

Wij wensen u 
een voorspoedig en 

modieus 2009
Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80
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Morgen zullen voor de 49e keer in Zandvoort enthousiastelingen het nieuwe jaar begroeten met een duik in de 
frisse Noordzee. Zandvoort had in 1959 de primeur van Nederland toen een aantal leden van de Haarlemse zwem-
vereniging Njord op het idee kwamen dat te doen. De KNZB was daar niet gelukkig mee en verbood de duik. Twee 
jaar later is Njord toch weer gaan duiken en heeft er een traditie van gemaakt die navolging in heel Nederland 
vond. Tegenwoordig zijn er enkele duizenden Nederlanders die op deze manier het nieuwe jaar begroeten. De duik 
in Zandvoort trekt nu veel meer mensen dan die in 1983 toen de vereniging, na een fusie Rapido ’82 geheten, wel ‘50’ 
mensen trok die de kou wilden trotseren. Hieronder een verslag uit de Zandvoortse Courant van 4 januari 1983. Hier-
uit blijkt tevens dat er niet in Zandvoort maar in het Haarlemse clubhuis weer op temperatuur gekomen werd.

Zandvoortse Nieuwjaarsduiken

Een duizendkoppige menigte stond op de boulevard met 

dikke jassen aan terwijl de zwemmers met een warming-up 

bezig waren. Om twee uur werd het startsein gegeven voor 

de nieuwjaarsduik en de vijftig deelnemers renden de zee in. 

„De opkomst is dit jaar echt geweldig. Voor de Kerst vragen 

wij meestal aan de leden van de vereniging wie er zin heeft 

om mee te doen. De reactie was erg lauw en een heleboel 

vonden dat we het niet moesten doen. Maar zo gauw nieuw-

jaarsdag weer nadert staan er toch weer een heleboel mensen 

die weer klaar staan om een duikje te nemen”, aldus de heer 

Kok, een van de leiders bij de zwemvereniging. Er waren 

zelfs drie jongens uit Wolvega op de bakiets naar Zandvoort 
gekomen om een frisse neus te halen in de zee. De Friezen 

Meer dan vijftig „koelbloedige” zwemmers hebben 

op nieuwjaarsdag weer een duik in de zee genomen. 

De meeste van hen waren lid van de Haarlemse 

zwemclub Rapido 1982 maar er was ook een aantal 

deelnemers uit het noorden van het land gekomen 

om aan het festijn deel te nemen.

&Heden  Verleden

waren in de nieuwjaarsnacht om één uur vertrokken en arri-

veerden op een gemotoriseerde bakiets kort voor de start. De 
jongens waren zo enthousiast dat ze beloofden om volgend 

jaar lopend vanuit Friesland naar Zandvoort te komen.

Nadat iedereen de „taak” had volbracht, zich af had gedroogd 

en in trainingspakken waren gestoken, vertrokken ze voor 

een lekkere kop erwten-

soep naar het clubhuis van 

de zwemvereniging. Hier 

werden zij ontvangen door 

voorzitter en bestuursleden 

van Rapido die het water 

zelf iets te koud vonden. 

„Ja, hoe koud het water 

was kunnen we niet pre-

cies zeggen. Sommigen 

mompelden iets van acht 

graden. Ik denk dat het 

wel zoiets geweest zal 

zijn. Lager kan in elk ge-

val niet want het had nog niet gevroren”, aldus de 52-jarige 

heer Kok die zelf ook altijd ieder jaar meedoet.

De nieuwjaarsduik is een traditie die in 1959 werd gestart 

door zwemvereniging Njord uit Haarlem en zo’n acht jaar 

geleden werd overgenomen door de Haarlemse zwem- en 

polovereniging DWR. Dit jaar is er een fusie tussen beide 

zwemclubs tot stand gekomen, de nieuwe vereniging heet 

Rapido 1982, en deze heeft dus de traditie voortgezet.

„Dit was de drieëntwintigste nieuwjaarsduik en ik hoop dat 

we de vijfentwintigste ook halen. Maar ik denk, gezien het 

groeiende aantal belangstellenden dat we daar niet bang voor 

hoeven te zijn”, aldus Kok.

Grote opkomst Nieuwjaarsduik

Nieuwjaarsduik 1999 | Foto: Bram Stijnen (GOZ, bld09739)

Wapen van Zandvoort gaat weer open
Volgens onbevestigde berichten zal het Wapen van Zand-
voort per 15 februari de deuren aan het Gasthuisplein weer 
openen. Bart Schuitemaker, oud-voorzitter Horeca Neder-
land, afdeling Zandvoort, wordt de nieuwe uitbater. 

wensen alle kinderen, 

papa’s en mama’s, 

ooms en tantes, opa’s en oma’s 

een vrolijk 2009!

SKiP (Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje – Pluk)

Pippeloentje en Pluk

heeft laten verbouwen en 
heeft bij Bouwes Palace 
gewerkt. Later verhuis-
de hij naar Kamperland 
(Zeeland) waar hij ook 
een hotel heeft gerund. 
Hij heeft het Wapen van 

Schuitemaker heeft in het 
verleden meerdere horeca-

Zandvoort al eens eerder 
geëxploiteerd, in 1997. Naar 
verluid is Schuitemaker 
van plan om er een bistro 
van maken. Het zal het 
Gasthuisplein in elk geval 
goed doen!

bedrijven gerund. Zo was 
hij de man die hotel Triton 
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Jaaroverzicht 2008 Jaaroverzicht 2008

JaNUari maartfebrUari aPriL
Uiteraard komt bij Nieuw-
jaarsdag de Zandvoortse 
nieuwjaarsduik kijken, de 
oudste van Nederland. In 2008 
waren er meer dan 1500 deel-
nemers die het redelijk frisse 
water (6°C.) trotseerden. Na 
aloop kregen alle deelnemers 
een lekkere kop soep van de 
hoofdsponsor (Unox) en ook de paviljoeneigenaar deed een duit in het zakje 
door het aanbieden van een kop warme chocolademelk of een glas glühwein. 
Het evenement werd door meer dan 10.000 toeschouwers gadegeslagen en was, 
mede door medewerking van de Zandvoortse Reddingsbrigade en de KNRM, een 
doorslaand succes.

De diverse nieuwjaarsrecepties werden druk bezocht en één was van een speciaal 
gehalte. Tijdens die van ZSC werd Matthé Crabbendam, onder andere voor zijn 50 jaar 
lange penningmeesterschap van eerst TZB en later ZSC, door de paus geëerd met de 
hoge onderscheiding Pro Ecclesia et Pontiice.

Op 13 januari werd een oude traditie in ere hersteld. Een drietal Zandvoortse koren 
kwamen voor het eerst sinds 1989 weer met een Nieuwjaarsconcert en willen dat weer 
ieder jaar gaan doen. Ankie en Pieter Joustra waren bereid gevonden om het geheel te 
presenteren. Zij deden dat op de voor hen bekende manier en ze namen het jaar 2007 
even op de hak.

De gemeente maakte bekend dat het contract met de regionale VVV niet zou worden 
verlengd. Men was ontevreden. Later in het jaar volgde de oprichting van de nieuwe 
VVV Zandvoort, die een betere marketing rondom het Zandvoortse toerisme moet 
gaan verzorgen.

Halverwege de maand werd 
Marcel Meijer uitgeroepen tot 
Zandvoorter van het Jaar 2007. 
Hij dankt zijn uitverkiezing 
voor zijn werk en als animator 
van De Babbelwagen.

Het zwaar geamendeerde 
bestemmingsplan voor de 
Middenboulevard vindt geen ge-
nade in de ogen van de provincie. 
Het college zal een nieuw plan 
moeten maken.

Plaatsgenoot Han van Leeuwen wordt benoemd tot burgemeester van Beverwijk. Hij 
stapt over van Bennebroek waar hij burgemeester a.i. was.

Voorzitter Freek Veld witsch van folklorevereniging De Wurf ontving circa 80 le-
den van andere verenigingen van de afdeling West van de Nationale Federatie van 
Folkloregroepen. De jaarvergadering van de afdeling werd in verband met het komende 
60-jarige jubileum van De Wurf in De Krocht belegd.

De Zandvoortse en Helderse gemoederen raakten helemaal verhit toen gedeputeerde 
Ton Hooijmaijers met zijn provinciale structuurvisie kwam. Hij is van plan Circuit Park 
Zandvoort te verhuizen naar Den Helder. Zijn plan vindt in beide gemeenten geen 
genade maar de eigenwijze bestuurder zet zijn onderzoek toch door. Zijn collega Jaap 
Bond steunt hem echter niet.

De wegopbrekingen rondom Zandvoort hebben de dagjesmensen niet tegengehouden 
om naar onze woonplaats te komen. In de middag van de eerste mooie zondag van 
het jaar stond zelfs de eerste ile op de Bloemendaalse Zeeweg en niet alleen door 
de reconstructie van de ‘Kop’. Ook de opbrekingen rondom het station Heemstede-
Aerdenhout weerhielden de zonaanbidders niet naar Zandvoort te komen.

Woningbouwvereniging EMM gaat in deze maand op zoek naar een fusiepartner. 
De investeringen om te komen tot een verbetering van het woningenbestand 
van de vereniging vraagt om dermate grote investeringen dat zij die niet alleen 
kan opbrengen. Voor de zomer werd bekend gemaakt wie de nieuwe partner zal 
worden. Uiteindelijk wordt woonstichting De Key uit Amsterdam.

Ook in deze maand start een nieuw initiatief om Zandvoort op de culturele kaart 
te krijgen. ‘Los zand’, een duel in theatersport à la ‘De Lama’s’, blijkt voor een 
avond topamusement te zorgen. De Krocht is vol en de toeschouwers zijn dol 
enthousiast. Een ander nieuw initiatief is de stichting Jazz in Zandvoort. Zij zullen 
de maandelijkse jazzconcerten in De Krocht gaan promoten en het jazzfestival 
in het eerste weekend van augustus nieuw leven inblazen.

De traditionele stormmaand maart was nog niet eens begonnen of een noordwester 
storm zorgde alweer voor de nodige problemen. Niet alleen verdween er weer een 
groot deel van het zand, ook moest een aantal strandpachters maatregelen nemen 
om hun in aanbouw zijnde bezit niet in de kolkende zee te zien verdwijnen. Vooral 
op het naaktstrand zijn de ondernemers de dupe. Eén zal het seizoen niet eens open 
gaan. Rijkswaterstaat belooft zandsuppletie.

De Kinderkunstlijn ziet 
het levenslicht, een ini-
tiatief van Marianne 
Rebel en Hilly Jansen. 
Maandenlang zijn leer-
lingen van groep 8 van 
alle basisscholen en de 
brugklas van het Wim 
Gertenbach College 
creatief en actief bezig geweest in De Krocht. Met hulp van de beide kunstenaars 
en vele vrijwilligers worden de artistieke kunstwerken van de leerlingen tot 13 
april gedeeltelijk in het Zandvoorts Museum en in de etalages van 50 winkels 
tentoongesteld.

De boom op de rotonde van het Raadhuisplein wordt alweer weggehaald en elders 
herplant. Het zijn de eerste werkzaamheden voor de muziektent, het afscheidscadeau 
van oud-burgemeester Rob van der Heijden. De tent zal gedurende het toeristenseizoen 
veelvuldig gebruikt worden door de OVZ die artiesten daar laat optreden. Dit tot volle 
tevredenheid van de Zandvoortse inwoners en gasten.

Op tweede paasdag klonken voor het eerst de tonen van het gerestaureerde 
Knipscheerorgel in de Protestantse kerk. Iedereen werd uitgenodigd om dit feestelijke 
moment bij te wonen en de kerk zat dan ook propvol. Sinds 16 september 2006 heeft 
het monumentale orgel in de steigers gestaan.

Een zevental ondernemers in de eerste lijn gezondheidszorg presenteren een plan 
voor een multifunctioneel gebouw in het winkelcentrum Nieuw Noord. Samen willen 
zij komen tot een betere zorg in de wijk. De plannen zijn bij de gemeente in goede 
aarde gevallen.

De topper in maart 
valt op de laatste zon-
dag als de Rotaryclub 
Zandvoort in nauwe 
samenwerking met 
Runnersworld en Le 
Champion de eerste 
Circuitrun organiseert. 
Niet minder dan 9500 
atleten nemen deel aan 
de diverse onderdelen. 
Een nieuwe traditie is 
geboren.

In de raadsvergadering van april wordt Dick Suttorp oficieel lid van de gemeenteraad, 
als hij deinitief de plaats overneemt van de afgetreden Peter Boevé. Daarvoor had hij 
al twee keer de belofte afgelegd als plaatsvervanger van Boevé, min of meer een uni-
cum. Ook mag wethouder Marten Bierman nog een jaar Zandvoort blijven besturen 
zonder er te wonen.

Het herenteam van The Lions werd kampioen. Alleen de eerste wedstrijd van het 
seizoen werd verloren, de rest allemaal gewonnen. Door dit resultaat promoveert het 
team, op eigen verzoek, naar de 3e rayonklasse en slaat één klasse over.

Arlan Berg maakt bekend dat de door hem en Mark Rasch georganiseerde profwieler-
ronde en Solexrace beide doorgaan. Door tegenwerking van een ondernemer in de 
Oranjestraat zal echter de succesvolle zeepkistenrace geen doorgang vinden, dit tot 
spijt van velen.

Opnieuw is een bestemmingsplan van de gemeente Zandvoort op onderdelen door de 
rechter onderuit gehaald. Het bestemmingsplan Kostverlorenstraat en omgeving kreeg 
in april nul op rekest van de Raad van State en zal op bepaalde onderdelen aangepast 
moeten worden. Hiervoor is weer een inspraakcyclus nodig.

Aan het einde van de maand 
startte de eredivisie tennis. 
Het eerste gemengde team 
van Tennisclub Zandvoort 
speelt daarin mee. Door de 
afspraken die het bestuur ge-
maakt heeft, worden er echter 
geen toppers aangetrokken 
en zal de reguliere bezetting 
het opnemen tegen de top 
van Nederland en spelers van 
over de grenzen. TCZ heeft 
dan ook geen schijn van kans 
en zal komend seizoen weer in 
de 1e klasse uitkomen.

Ter gelegenheid van Koninginne dag wor-
den drie Zandvoortse inwoners en één be-
stuurder van buiten de gemeentegrenzen, 
door burgemeester Niek Meijer verrast 
met een Koninklijke onderscheiding. 
Wethouder Marten Bierman mocht zelfs 
een hoge onderscheiding van Job Cohen, 
de burgemeester van zijn woonplaats 
Amsterdam, ontvangen. Hij werd onder-
scheiden voor zijn jarenlange inzet voor 
het milieu en vooral voor het behoud van 
het IJsselmeer.
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mei JULiJUNi aUgUstUs
In mei kwam vooral voor huurders en woningzoekenden het belangrijke bericht dat 
woningbouwvereniging EMM als fusiepartner gekozen heeft voor de Amsterdamse 
woningstichting De Key. Dit houdt o.a. in dat de naam EMM zal verdwijnen, evenals 
het verenigingsmodel. Eventuele angst bij Zandvoorters dat zij ‘overgenomen’ zullen 
worden door Amsterdam zou ongegrond zijn, want het huurbeleid van De Key is na-
genoeg hetzelfde als dat van de EMM en behoeft dus geen aanpassing.

De herdenking op 4 mei van alle oorlogsslachtoffers van zowel de Tweede Wereldoorlog 
als de oorlogen daarna, was zeer indrukwekkend te noemen. Het is een goede ont-
wikkeling dat steeds meer mensen, onder wie veel jeugdigen, zich hierbij betrokken 
voelen. Tijdens de dodenherdenking in de Protestantse Kerk hield burgemeester Niek 
Meijer een gloedvolle toespraak met als thema ‘Solidariteit is de ruggengraat van de 
vrijheid’. 

De opening van de muziek-
tent, die in juni 2007 bij het 
afscheid van burgemeester 
Rob van der Heijden was 
aangeboden, werd deze 
maand een feit. Hoewel er 
in het begin wel eens kritiek 
was op de plek blijkt in de 
praktijk, dat het mede door 
de inzet van verkeersrege-
laars steeds goed geregeld wordt. Met vele concerten en optredens, is deze fraaie 
muziektempel duidelijk een aanwinst voor onze gemeente. 

Ook dit jaar was de Week van de Zee met als thema ‘Op volle kracht vooruit!’ prima 
georganiseerd met vele activiteiten. Minder leuk was half mei het bericht dat een 
tussen de 80 en 100 man grote groep van voornamelijk Marokkaanse jongeren 
de Zandvoortse boulevards en het strand onveilig maken. Aangetrokken door het 
mooie weer arriveerden zij rond vijf uur in ons dorp en maakten zich direct aan 
allerlei overtredingen schuldig, zoals openlijke geweldpleging, urineren in het 
openbaar en vooral het lastigvallen van jonge meisjes. Door adequaat optreden 
van de politie, in samenwerking met de Mobiele Eenheid, de spoorwegpolitie 
en de bereden politie van het KLPD, totaal zo’n 160 vaklui, konden de meeste 
raddraaiers gearresteerd worden. Door het zero tolerancebeleid was de groep 
waarschijnlijk zo onder de indruk dat zich ook verder in het seizoen gelukkig geen 
problemen meer hebben voorgedaan.

Op 2 juni vond in Gebouw De Krocht het grote Toekomstdebat over Zandvoort 
plaats. Het publiek kon meepraten aan de hand van een viertal scenario’s: Ons 
Sandevoerde (Zandvoort een groene woongemeente voor voornamelijk senioren 
en weinig toerisme), Zandvoort Buiten (een veelzijdig, vitaal woongebied met min-
der groen, maar waarin de patatcultuur moet wijken voor ‘sushicultuur’), €uropa 
Beach als badplaats van Amsterdam Metropolitan Area (mondain strandleven 
met veel evenementen) en tenslotte het ‘winnende’ Parel aan Zee (kleinschalige 
toeristische voorzieningen, sfeervol vissersdorp met grandeur).

Ook de Zandvoortse Courant wilde niet achterblijven en besloot tot ‘upgrading’ 
en besloot zich in een nieuw, iets groter jasje te steken met tevens een betere 
kwaliteit krantendruk, een groter lettertype en meer kleurenfoto’s. Deze make-
over werd door vele inwoners zeer gewaardeerd.

Circuit Park Zandvoort herdacht het feit dat 60 jaar geleden de eerste races op 
de Zandvoortse piste werden verreden. Een imposante rij van vele tientallen 
oude en nieuwe racebolides reed van het circuit naar het centrum en trok veel 
bekijks. Allard Kalff vertelde, naast gegevens over de voertuigen zelf, ook het 
een en ander over de be-
kende coureurs uit heden 
en verleden, die meere-
den. Het Genootschap 
Oud Zandvoort liet ter 
gelegenheid van dit jubi-
leum een speciale editie 
van De Klink verschijnen, 
die huis-aan-huis werd 
bezorgd.

Haast vanzelfsprekend was het weer heerlijk haringhappen bij strandpaviljoen 
Thalassa. Zeer onverwacht was echter op 9 juni de oranjegekte in de Zandvoortse 
uitgaansgelegenheden. Door de geweldige wedstrijd van het Nederlands elf-
tal tegen Italië tijdens het WK voetbal, vierden velen een uitbundig feestje. 
Helaas vonden de balkunstenaars later hun Waterloo tegen Rusland en was 
het ‘katergehalte’ groot. Op kleinere schaal werd door de stichting Zandvoortse 
Bridgeactiviteiten na 2005 weer een strandbridgedrive georganiseerd, waarmee 
honderden denksporters heel blij zijn.

Voor veel tabaksliefhebbers werd de maand juli eentje om erg tegenop te zien, want 
op 1 juli ging het landelijk rookverbod in alle horeca-etablissementen in. Menigeen 
vond en vindt dit nog steeds een overtrokken maatregel, die elders in het land al tot 
faillissementen heeft geleid. 

De komst van de nieuwe, op sociocratische leest gestoelde school, De School ge-
naamd, in de voormalige Gereformeerde kerk aan de Julianaweg zorgde voor een 
aantal bezorgde omwonenden. Veel gratis leesplezier was er gelukkig te beleven bij 
de strandbibliotheek, die voor het eerst met inanciële ondersteuning van de provincie 
Noord-Holland werd gerealiseerd. En hét muziekevenement op het Zandvoortse strand, 
Zandvoort Alive, vond wederom plaats bij de Australian Beachbar Skyline, Bruxelles 
aan Zee en Mango’s Beachbar. 

Zondag 13 juli kwamen 
de ruim 48.000 ra-
cefans, ook qua weer, 
volop aan hun trekken 
tijdens de DTM op het 
circuit. Dat dit voor 
Zandvoort zo belang-
rijke attractiepunt ge-
durende vele maanden 
prominent in de belangstelling stond, was voornamelijk te wijten aan het onza-
lige idee van VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers, wiens voorstel om een nieuw 
circuit in Den Helder aan te leggen nog steeds speelde. 

De feestweek, helaas winderig en kil, bracht toch vele toeschouwers op de been. 
De 34e kortebaandraverij was succesvol, zeker wat de omzet bij de totalisator be-
treft, en de paarden van de familie Pools lieten hun fraaie benen het hardst draven. 
Onder meer de bekende band Trafasi zorgde ervoor dat menigeen ‘s avonds in 
het centrum de beentjes liet zwieren bij het Salsa festival. Bij de Holland Casino 
Profronde was Servais 
Knaven eindelijk de 
wielrenner met de rap-
ste benen en zelfs bij 
de befaamde Solexrace 
dienden de rijders toch 
ook regelmatig hun be-
nen te gebruiken om 
hun karretjes rijdend 
te houden, evenals de 
deelnemers aan de dik-
kebandenrace. 

De vele activiteiten in Zandvoort verdienen een groot publiek en het is dan ook van 
groot belang dat vanaf 11 augustus de nieuwe VVV zich kon presenteren vanuit de 
nieuwe stichting Marketing Zandvoort. Het is de gemeente Zandvoort er alles aan 
gelegen om het product ‘Zandvoorts toerisme’ meer bekendheid te geven in de regio 
en daarbuiten. Aan de nieuwe Marketing Manager Ferry Verbrugge en zijn VVV-staf zal 
dat beslist niet liggen. Dat geldt ook voor haringkraam Arie Koper, die in de jaarlijkse 
haringtest van het AD uitstekend scoorde op plaats 17 met als cijfer een 8,5!

Muziekliefhebbers kwamen link aan hun trekken in augustus. Jazzliefhebbers 
konden weer volop genieten van drie dagen heerlijke jazz; er was opnieuw een 
Zandvoort Alive op het strand evenals een swingsteesjun bij Take Five; de meer 
op klassiek gerichte liefhebbers konden, zoals elke maand, terecht bij de stich-
ting Classic Concerts en 
op het Raadhuisplein gaf 
een Zweedse Big Band een 
gratis uitvoering, die door 
honderden toeschouwers 
werd bijgewoond. Bij 
Café Oomstee kan men 
ook maandelijks terecht 
voor voortreffelijke jazz. 
Zelfs de veel gelezen ru-
briek ‘Dorpsgenoten’ was 
muzikaal getint met het 
verhaal van accordeoniste 
Gré van den Berg. 

De meeste aandacht voor Zandvoort, zowel nationaal als internationaal, ging uit 
naar het vierdaagse KLM Open golftoernooi op de fraaie baan van de Kennemer, 
met de Ier Darren Clarke als terechte winnaar.
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sePtember Novemberoktober december
Niet alleen de verplaatsing van de weekmarkt hield de Zandvoortse politiek link bezig. 
Ook de aankoop van het strandpaviljoen Venice Beach viel bij de raad niet in goede 
aarde. ‘Er is geen beleid en het is niet transparant’ vonden de meeste raadsleden. Het 
CDA gooide extra olie op het vuur en sprak over ‘achterkamertjes beslissingen’. De 
burgemeester kon zich hier niet in vinden en riep op tot gewetensvol taalgebruik. 

De internationaal befaamde beeldhouwer Kees Verkade opende de tentoonstel-
ling Kunstkracht 12 met een selectie uit het werk van de leden van BKZandvoort. 
In aanloop naar de kunstmanifestatie KunstKracht12, begin oktober, is een selectie 
uit het werk gemaakt voor de tentoonstelling in het Zandvoorts museum. op de 
slotavond werd Ada Mol gekozen tot de nieuwe ‘Dichter bij Zee’. 

Het SP raadslid Willem Paap gaat niet meer verder onder de vlag van de SP. In een 
verklaring zei hij dat door de landelijke SP te veel verplichte werkzaamheden werden 
opgelegd en het voor hem daardoor onmogelijk was geworden om zijn werk als raads-
lid goed te doen. Paap zit nu voor de nieuwe partij ‘Sociaal Zandvoort’ in de raad.

Op Prinsjesdag deelden Zandvoortse raadsleden ‘derdekamer’ koffertjes uit aan 
alle groepen 8 van de basisscholen. Met de inhoud van deze koffertjes gaven de 
docenten les over politiek en debatteren. Daarna werden per klas de twee beste 
leerlingen gekozen om in de 
raadszaal een ‘echt’ debat 
aan te gaan. De winnaars 
kregen een lunch op het 
gemeentehuis.

Ondanks het slechte weer slaagde Stichting Zandvoort 1 erin om de badplaats 
aantrekkelijk te maken voor de racefans van de A1GP. Overal hingen zwart-wit ge-
blokte vlaggen en in het centrum waren echte racewagens te bewonderen. Op het 
Gasthuisplein stond een grote tent waar het publiek overdekt kon luisteren naar 
gelegenheidspresen-
tator Allard Kalf. Ook 
kwam Marco Borsato 
naar Zandvoort om 
de Prix d’Humanité, 
uit handen van Lions 
Club Zandvoort, in 
ontvangst te nemen. 

De nieuwe Zandvoortse basisschool ‘De School’ verhuisde van de tijdelijke locatie ‘De 
Golf’ naar de voormalige Gereformeerde Kerk. De eigenaar van het pand, Stichting 
EMM/De Key, stelde de ruimte voor twee jaar beschikbaar. In die periode moet de 
sociocratische school zijn bestaansrecht bewijzen.

Een deel van de Zandvoortse horecaondernemers lapt de nieuwe wetgeving over 
roken in openbare gelegenheden aan hun laars. Er komen steeds meer ondernemers 
die asbakken op tafel zetten. Zandvoort volgt hiermee een landelijke trend.

Op 31 oktober is de oficiële sloop van het oude gebouw van de Mariaschool een 
feit. Een brand versnelde de sloop van de leegstaande school. Met het loslaten 
van ballonnen werd door leerlingen, ouders, leerkrachten en gemeente Zandvoort 
het sein gegeven aan de sloper. Ondertussen wordt de grond bouwrijp gemaakt 
voor de bouw van de brede school in het LDC project.  

Kamerlid Fleur Agema (PVV) luidde tijdens de TV uitzending bij Pauw en Witteman 
de noodklok over de behandeling van mensen op de gesloten psychogeriatrische af-
deling van het Huis in de Duinen. In het interview vertelde ze dat er bovenmatig veel 
patiënten overleden, vergeleken met andere, soortgelijke inrichtingen. Bovendien 
was de zorg slecht, meldde ze op basis van anonieme meldingen. 

Gemeente Zandvoort en Vesteda hebben tijdens een bespreking besloten geen samen-
werking aan te gaan voor de ontwikkeling en realisatie van het project Middenboulevard. 
Bij het onderhandelen over de te sluiten raamovereenkomst werd duidelijk dat de 
gemeente en Vesteda verschillende verwachtingen hadden over het vervolg van het 
project. 

De afspraak tussen bewoners en wethouder Wilfred Tates om op de busweg géén iets-
voorzieningen aan te leggen zijn mislukt en zorgt voor verontwaardiging en vragen. 
De wethouder bood zijn welgemeende excuses aan en meldde dat het een en ander 
grote personele consequenties heeft gehad.

Aan de WNF/Centerparcs 
herfstduik doen 1000 deel-
nemers onder voortreffelijke 
weersomstandigheden mee. 
De temperatuur van het zee-
water is 13 graden! 

 

De Programmabegroting 2009 en de belastingvoorstellen van het college leveren een 
slijtageslag op voor de raad en het college. De voorzitter tikte ’s nachts om 02.30 uur 
uiteindelijk de vergadering af. Het werd de langste  en rumoerigste zitting ooit. 

In de centrale hal van het raadhuis werd een overzichtstentoonstelling ingericht 
van architect Chris Wagenaar. In 50 jaar heeft Wagenaar een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de gebouwde omgeving en aan het behoud van het culturele erf-
goed van Zandvoort. Op 5 december overlijdt ir. Chris Wagenaar.  

In de St. Agathakerk komen 
300 muziekliefhebbers 
luisteren naar het mees-
terwerk van G.F. Händel 
de Messiah, uitgevoerd 
door het Gelders-Utrechts 
Cantatekoor en orkest.

Het bestemmingsplan Strand en Duin is ondanks vele ingediende amendementen 
aangenomen. De Watersportvereniging Zandvoort (WVZ) is zeer tevreden met de 
realisatie van een permanent clubgebouw dat jaarrond mag blijven staan. 

Drie jaar achtereen heeft de Zandvoortse Courant de verkiezing ‘Zandvoorter van het 
Jaar’ georganiseerd waarbij de lezers verschillende bekende en onbekende Zandvoorters 
nomineerden. Dit jaar besloot de Zandvoortse Courant om een fotowedstrijd met als 
thema ‘Zo zie ik Zandvoort’ te organiseren. Inmiddels zijn er 25 foto’s geselecteerd en 
deze hangen in het VVV kantoor waar iedereen zijn/haar keuze kenbaar kan maken.

Stichting Bunkermusem Zandvoort biedt tijdens de vergadering van de commissie 
Projecten en Thema’s aan wethouder Gert Toonen het beleidsplan Bunkermuseum 
Zandvoort aan. De verwachtingen zijn dat over een aantal jaren een bunkermuseum 
wordt gesitueerd in de Zuidduinen van Zandvoort.

Om de bewoners en medewerkers van het Huis in de Duinen een hart onder de riem 
te steken bezoeken burgemeester Niek Meijer en wethouder Gert Toonen het zorg-
centrum. Met het aanbieden van een kerstster en een taart spreken zij, namens het 
college, hun vertrouwen uit in de organisatie en de medewerkers. Ook staatssecretaris 
Jet Bussemaker van Volksgezondheid acht nader onderzoek niet noodzakelijk. 

To n e e l v e r e n i g i n g  Wi m 
Hildering vierde zijn 60 jarig 
jubileum met het bekende 
volkstoneelstuk ‘De Jantjes’. 
Twee avonden en een middag 
waren tot de nok toe gevuld. 
Iedereen heeft genoten van het 
fantastisch gespeelde stuk.  

In de laatste week van het jaar neemt Peter Michalides afscheid als directeur van 
Holland Casino Zandvoort. Door veranderingen in de organisatie van het landelijke be-
drijf volgt Jan Phillipen (ook directeur van de vestigen Amsterdam en Schiphol) hem op. 
Michalides was ook actief betrokken bij diverse stichtingen ter promotie van Zandvoort, 
zoals de stichting Zandvoort Promotie en de stichting Marketing Zandvoort.
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Uitagenda
Holland Casino

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023 - 57 40 574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

Bonus vol 
verrassingen!
In januari en februari zit de Bonus 

Jackpot vol verrassingen. 

Ga naar www.hollandcasino.nl/zandvoort en 

kijk wat er te winnen valt. 

Circles by 
night  
Op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag is 

Circles Restaurant na 22.00 uur een lounge 

nachtcafé met muziekclips en moodfi lms 

op onze nieuwe videowall. Wij serveren hier 

diverse snacks tot 02.00 uur. 

Geniet deze maanden elke dag vanaf 22.00 uur 

van een heerlijke hamburger of een kleine 

kipsaté inclusief een frisdrank of een biertje 

voor maar € 7,50!

Krassen, krassen
en nog eens krassen
Als u in januari komt eten in Circles Restaurant 

en u bestelt een hoofdgerecht* dan ontvangt 

u een kraskaart. Heeft u prijs? Dan krijgt u het 

mooie boek ‘FOOD’ cadeau.

* met uitzondering van de dagschotel en het arrangementenmenu.

Donderdag 1 januari  
Vanaf 16.00 uur is het casino geopend  
Toost met ons op het nieuwe jaar  

Zondag 4 januari 17.30 - 21.30 
NME Events  
  
Zondag 11 januari 17.30 - 21.30 
Cross-Over 

Zondag 18 januari 17.30 - 21.30 
Combé  
  
Zondag 25 januari 17.30 - 21.30 
NME Events

Feesten & Events

Asian Night
Vier vanavond Chinees Nieuwjaar met ons.

• Choi Dai Di toernooi 

•  Spectaculaire Leeuwendans 

•  Chinese astroloog

•  Echte Chinese kalligrafi st

•  Oosterse hapjes

•  Kreeftenspecial voor € 35,- 

in Circles Restaurant. 

•  Entree € 5,- (gratis voor Favorites 

Cardhouders)

Diamantbank fi nale
Speel voor de laatste keer mee op onze 

vaste diamantbank en maak kans op 

de laatste diamantcheques à € 500,-.

ma 2 feb 20.00 uur

Deze gecastreerde 
heer is 14 jaar. Z’n 
baasje kon helaas 
niet meer voor 
Fidel zorgen en 
dus zit hij nu bij ons 
in het asiel. De eer-
ste tijd was hij erg 
bang maar behulp 
van de eigenaar en 
wat geduld en rust 
van onze kant, vindt 
hij nu al veel meer 
mensen leuk en 
loopt hij nu gewoon tussen de andere katten op de 
afdeling. Als er een zonnetje buiten is en Fidel vindt 
de temperatuur hoog genoeg dan loopt hij een rondje 
door onze buitenren. Hij vindt dat het leukst als wij 
ook mee lopen, gewoon gezellig even naar de mensen 
kijken die voorbij lopen en naar de vogeltjes die op 
veilige afstand rondscharrelen. Fidel kan het erg goed 
vinden met andere katten, gezien z’n leeftijd, niet hele 
jonge soortgenoten die met hem willen spelen, en 
ravotten want daar is onze Fidel toch wat te oud voor. 
Heeft u ook zo’n type kat die een vriendje erbij leuk 
vindt? Kom dan eens kennismaken met onze lieve 
Fidel!

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in 
Zandvoort. Openingstijden: maandag tot en met za-
terdag van 11.00 tot 16.00 uur. Meer informatie via 
tel. 5713888.

Dier van de Week

 Wo. Do. Vr. Za.

Temperatuur
Max 1 3-4 2-3 3 
Min -7 4 -1 -1
Zon 60% 25% 25% 25 %
Neerslag 10% 15% 10% 25% 
Wind no. 3 nno. 3 nno. 3 wnw. 3

Dooiweer begin 
januari 2009

Mogelijk kan het zelfs nog 
even tot strenge vorst ko-
men op een beschutte 
zandige duinplaats met 
lage vegetatie, als de wind 
volledig wegvalt. Veel ijs-
aanwas was er nog niet 
bepaald in het voorbije 
weekeinde en dat kwam 
natuurlijk doordat de wind 
ook in de kleine uurtjes 
bleef doorstaan. Tevens 
vroor het de afgelopen 
nachten (tot afgelopen 
maandag) niet hard ge-
noeg, maar de nacht naar 
woensdag gaf dus al meer 
vorst, zodat het ijs op de 
laatste dag van het jaar 
wellicht net draagbaar is 
op sommige plaatsen.

Deze woensdagmiddag 
zijn er vrij veel zonnige 
perioden nog en er waait 
weer een schrale oosten-
wind van kracht 4. De 
maximumtemperatuur 
komt waarschijnlijk net 
niet aan het vriespunt, 
dus ook vandaag kunnen 
Zandvoort en Bentveld 
weer een nipte ijsdag no-
teren (hele etmaal bene-
den nul).

Het hogedrukgebied bo-

ven Scandinavië trekt op 31 
december geleidelijk weg 
en drukstijgingen in de re-
gio IJsland en dalingen bo-
ven Noord-Europa doen bij 
ons de stroming krimpen 
naar meer noordelijke rich-
tingen. Twee dingen gaan 
dan veranderen.
In de eerste plaats komt er 
meer bewolking die de vorst 
vooral in de nacht gaat tem-
peren.  Ten tweede wordt de 
wind soms aanlandig en 
dat geeft gegarandeerd een 
lichte dooisituatie overdag 
met +3 of +4 graden op 1 en 
2 januari bijvoorbeeld. Het 
eventuele schaatsijs wordt 
dan onvermijdelijk aange-
tast. Toch blijft het al met al 
aan de koude kant, waarbij 
de sneeuwkans bovendien 
gaat toenemen.

Al bijna een week is er on-
duidelijkheid of de zeer kou-
de lucht uit het noorden van 
Europa ons gaat bereiken 
tegen het weekeinde. De al-
lerlaatste berekeningen van 
de weercentra geven toch 
wel minder koud weer aan 
richting volgende week.   

weerman Marc Putto

We beleven op dit moment de koudste decemberfase 
sinds 1996 en ook eind december 1995 was het (zeer) 
koud in Kennemerland met nachttemperaturen die nog 
bijna 8 graden lager lagen dan nu. Tot en met de laatste 
dag van 2008 blijft een alandige wind koude continen-
tale lucht meenemen, waarin het de komende nacht -net 
als de voorbije nacht- meest matig vriest. 

ZO
zie

ik

zandvoort

Stem ook!

Tot en met 11 januari hangen de 25 geselecteerde  
foto’s op A4 formaat in het VVV kantoor aan  
de Bakkerstraat. Daar kunt u de foto’s op uw  
gemak bekijken en in alle rust uw keuze maken  
door het invullen van een stemformuliertje. De  
VVV is zeven dagen per week geopend (Nieuw- 
jaarsdag gesloten). U kunt ook op een ander tijd- 
stip stemmen door een email te sturen naar:  
foto@zandvoortsecourant.nl

Vermeld altijd uw naam en adres, anders is uw stem 
niet geldig. Alleen inwoners van Zandvoort zijn  
stemgerechtigd.

De stemming sluit op zondag 11 januari. Maandag 12 
januari wordt bekend gemaakt welke foto de mees-
te stemmen heeft gekregen en daarmee als win-
naar wordt bekroond. De winnende foto wordt op  
canvasdoek geprint en zal een jaar lang op diverse 
Zandvoortse locaties worden tentoongesteld.

Stem op uw favoriete foto via:foto@zandvoortsecourant.nl

Weekend weerbericht zandvoort en omgeving



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand januari:
Verse Varkenshaas

500 gram w 7,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

tegoedboN 
voor 1 gratis 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.
Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een 
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst 
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini- 
advertentie) plaatsen.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 
 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxalex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,

Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

pashouders 5% korting op de gehele collectie

Kerst sale
tot 50% korting!!!

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Wij wensen iedereen een gelukkig 2009!
Vanaf 2 januari zijn wij weer open!
Voor pashouders een gratis glaasje limoncello na het diner

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

10% korting
op tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand januari

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

DE WINTERUITVERKOOP 
IS BEGONNEN:

ALLE WINTERARTIKELEN 
50% KORTING!

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoesMet ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen

Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Maandag gesloten.

Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur

Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel.: 023 5720042

www.bloemenaanzee.nl

Wij bedanken onze 
klanten voor het 

vertrouwen in het 
afgelopen jaar en 

wensen iedereen een
gelukkig en gezond 

Nieuwjaar.
www.de-bode.nl 

Pashouders op alle 
artikelen 5% korting.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 - 22.00 uur

maandags gesloten

Originele 
Spanish cofee

Voor Pashouders:
van € 5,75 voor € 4,50

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Aanbod geldig tot en met woensdag 7 januari 2009 

en alleen in onze vestiging te Zandvoort.

Raadhuisplein 2,  Telefoon:  023 - 57 12 865

Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

We 
beginnen 

lekker
goedkoop

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

van 3.90 voor

6
krenten-

bollen

2.50
OP=OP

VOOR PASHOUDERS

10% KORTING 

OP TOTAALPRIJS!

HALTESTRAAT 7, 2042 LJ ZANDVOORT

023-5716631 - WWW.ZARAS.NL
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FOTOWEDSTRIJD

Win 1 van de 3 fotoprinters
MMS je foto naar 4422. Vermeld daarbij het codewoord: ZANDVOORTSCHOON en je naam en adres. 

Of upload je foto via www.zandvoortschoon.nl 

of via e-mail: fotowedstrijd.nieuwjaar@zandvoort.nl. Tevens mogen afgedrukte foto’s worden opgestuurd 

naar het gemeentehuis van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA ZANDVOORT, o.v.v. “fotowedstrijd”.

Foto’s kunnen worden ingezonden van 1 januari tot en met 16 januari.

Voorwaarden

Om aan de wedstrijd mee te doen, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

•	 De	activiteit	die	vastgelegd	wordt	moet	jouw	schoonmaakactiviteit	weergeven.	 
Laat dus zien hoe jij het vuurwerk opruimt

•	 De	kwaliteit	van	de	foto’s	moet	minimaal	2	Megapixel/dpi	300	zijn
•	 Maximaal	3	foto’s	per	deelnemer/inzending
•	 Over	de	uitslag	kan	niet	worden	gecor-

respondeerd 

•	 Foto’s	blijven	eigendom	van	de	gemeen-

te Zandvoort en kunnen worden gebruikt 

voor promotionele doeleinden

•	 Kosten	voor	gebruik	van	mobiele	tele-

foon zijn voor rekening van de deelnemer

Heb je vragen?

Kijk	voor	meer	informatie	op	
www.zandvoortschoon.nl

Neem contact op met Roel Deesker, 

tel. (023) 5740100, 

e-mail r.deesker@zandvoort.nl

Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ga dan naar onze vestiging 
aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340

Jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft! 

Jobtide uitzendbureau 
is voor verschillende 
opdrachtgevers op zoek naar:
Klantvriendelijke winkelmedewerkers
Handig technisch personeel
Gastvrije horeca medewerkers
Praktisch schoonmaakpersoneel
Flinke medewerkers voor in de bouw

  

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van www.werke-
ninzandvoort.com. Voor het vinden of aanbieden van banen 
in Zandvoort. 

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

- Kerkplein 5, gedeeltelijk veranderen horeca-inrichting, inge-
komen 23 december 2008, 2008-244Rv.
- Reinwardtstraat 5, plaatsen dakkapel, ingekomen 23 decem-
ber 2008, 2008-245Lv.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
Waterzuivering, Kamerlingh Onnesstraat , 55 populieren, 4 iepen, 
2 wilgen, herinrichting groenstrook, wordt ingericht als wijkpark, 
door de gemeente Zandvoort, aanvraag per 15 –12- 2008 

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning ligt bij 
de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens ope-
ningstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 
zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar 
maken bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort.

erzonden esluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Thomsonstraat 1, wijzigen gevelreclame, verzonden 24 de-
cember 2008, 2008-240R.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtenco rdinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur 
Donderdag: 08.30 - 20.00 uur 
Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur 

emeentelijke publicatie week 1 - 2008 

30 december  geen collegevergadering
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft niet op 
30 december vergaderd. Er zijn geen besluiten vastgesteld, die 
voorbereid en besproken zijn tijdens de collegevergadering van 
23 december of in de dagen die daarna volgden

5 januari - nieuwjaarsreceptie gemeente Zandvoort
U bent van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Zandvoort. Deze is op 5 januari, van 19.00 
uur tot 20.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal van het 
raadhuis. Het college van Burgemeester en Wethouders hoopt 
u te kunnen verwelkomen en samen met u het glas te kunnen 
heffen op het nieuwe jaar.

ewijzigde openingstijden 
Woensdag 31 december sluit het gemeentehuis om 15.00 uur.
Maandag 5 januari gaat het gemeentehuis pas om 10.30 uur 
open.
Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 1 januari en 
vrijdag 2 januari.

Kerstboomverbranding
Op woensdag 7 januari is de jaarlijkse Kerstboomverbranding. 
Locatie: Rotonde aan de strandweg. Aanvang: 19.30 uur. Doe 
mee en zorg ervoor dat het een groots vreugdevuur wordt. 

Lever uw kerstbomen woensdag 7 januari ’s middags van 
13.00 – 16.00 uur, op de volgende locaties in: -Terrein naast 
het Casino aan de Strandweg (Rotonde) of de  Remise aan de 
Kamerlingh Onnesstraat 20

Voor elke ingeleverde boom worden 20 eurocent en een prij-
slot als beloning verstrekt. Er worden 20 cadeaubonnen van 
€ 5,00 verloot.

In de 4e week van januari worden de winnende lotnummers 
bekend gemaakt in De Zandvoortse Courant en op de Gemeen-
telijke website.

Voor nadere informatie: Centrale Balie van de gemeente Zand-
voort, tel. 57 40 100

Handelaren kunnen niet aan deze actie deelnemen.

Ingeko en vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort: 
- Poststraat 11, bouw appartementen, ingekomen 22 december 
2008, 2008-241Rv2efase.
- Poststraat 11, splitsing in woonruimte, ingekomen 22 decem-
ber 2008, 2008-242Sp.
- Brederodestraat 120, aanlegvergunning, ingekomen 23 de-
cember 2008, 2008-243A

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht  
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtenco rdinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken  
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan  
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature  
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

De bestuursleden van Sportraad 
Zandvoort wensen u een sportief 

en gezond 2009!

Ook in 2009 staat de Sportraad 
klaar voor o.a. steun en advies aan 

sporters en sportverenigingen!
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ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

vitaress
Voor noodgevallen 

24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.  

Een elektrische storing, een verwarming die 

uit gevallen is, een lekkage of een ander  

probleem wat direct verholpen moet worden.

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip 

waarin direct handelen noodzakelijk is.  

De ervaring leert dat de meeste storingen  

vrij simpel verholpen kunnen worden,  

maar wie is er op dat moment 

direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet 

op mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij  meestal 

in staat om de problemen ter plaatse op te lossen. 

In afwachting van een totaal reparatie is het meestal 

mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan 

u  de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden 

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om andere werkzaam heden / 

klussen  in en om het huis, en vrijwel alle andere 

diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

Voor informatie: 06-15.399.818 

E.mail vitaress@hetnet.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

 
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP.  

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 
Voor al uw kleine klussen in 

en om het huis. Redelijke 
prijs. Voor info: 06-1423 2051 

.................
Beautysalon MYRNA

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.................

Het Pakhuis
een kringloopwinkel

waar van alles te koop is! 
van serviezen en glaswerk 

tot meubels en van kleding 
tot boeken. 

Kennemerweg 6 Zandvoort 
(voormalige TZB katine) 

De winkel is  
geopend op don-vrij-zat  

10-17 uur. info: 06 - 53693409

ZANDKORRELS
Afslanken! 

Alleen of met z’n allen?
Hoe kom jij straks 

(weer) op gewicht?
Kijk naar de mogelijk heden: 

www.ijnaandelijn.nl
Of www.adviesinvoeding.nl

Adele 0622249100 / 
dietist@planet.nl

.................
Te huur: garage  
voor 2 auto’s in  

de van Galenstraat.  
€ 145 per maand. 
Tel. 06-53256274

.................
God zegt: Mijn plan  

met jou staat vast, Ik heb  
je geluk voor ogen.  

Ik zal je een  
hoopvolle toekomst  
geven (Jeremia 29:11). 
Meer weten? Ga naar 

www.ikzoekgod.nl
.................

Aanbieding: Gratis  
abon nement op  

“De Levensstroom” 
in 2009. Een boeiend 

magazine over bijzondere 
genezingen. Interesse?  

Mail naar gebed- 
zandvoort@hotmail.com

.................
Cursus kunstge schiedenis 

in Zandvoort door  
drs. Liselot de Jong.  
Leer stijlen in de 19e  

en 20ste eeuwse  
kunst herkennen.  

Start: 22 jan. 
Tel. 06-4844 3623 

www.kunstinvorm.nl
.................

Gevraagd: jonge  
dames (18+) voor sex  

en massage.  
€100 - €150 per uur. 

Discr. verz. Tel. 5716998

Bekeravontuur 
alweer voorbij

In de Korverhal kon ZSC’04 
zeker in de eerste helft goed 
volgen. De bezoekers na-
men een voorsprong, maar 
met een doelpunt van Mark 
Hoppe aan het einde van 
de eerste helft wisten de 
Zandvoorters de stand in 
evenwicht te brengen. In de 
tweede helft nam de druk van 
Amsterdamse zijde iets doe, 
maar ZSC ’04 hield aanvan-
kelijk stand. Uiteindelijk liet 
de Zandvoortse verdediging 
een gaatje vallen, waar de 
bezoekers dankbaar gebruik 
van maakten. Onze plaats-
genoten probeerden met de 
bekende agressieve aanvals-
wijze de stand in evenwicht 

futsal

Zo goed als het een paar jaar terug ging in het bekertoer-
nooi, zo slecht verliep het dit jaar. Nu was het spelniveau 
van ZSC ’04 dat in de tweede klasse uitkomt nog niet eens 
zo slecht, maar de tegenstander, eersteklasser Plein ’83, 
was net even iets slimmer in het uitspelen van de kansen.

te trekken, maar daardoor 
liepen hun gasten verder uit 
naar 1-3. ZSC’04 deed in de 
slotfase nog iets terug door 
2-3 te maken. In de enigszins 
hectische slotfase probeer-
den de gastheren de gelijk-
maker er nog in te prikken, 
maar Plein ’83 hield stand. 

Coach Marcel Paap vond dat 
zijn ploeg niet eens zo slecht 
was. “We zaten goed in de 
wedstrijd en speelden prima, 
maar dit soort tegenstanders 
zijn nu even iets slimmer, dan 
dat wij dat zijn”, zei hij na af-
loop. Paap accepteerde het 
verlies; zijn ploeg werd op 
waarde geklopt.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Cense en van Lingen
Chocoladehuis Willemsen
Circus Zandvoort
Confet’ti BV
Danzee
Dierenarts Dekker
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Emotion by Esprit

Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Alg. uitvaartbegeleiding Z’voort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje

adverteerders

Etos
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Haarmode Marjo Fijma
Hairstudio Serenay
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide
Meijershof, Restaurant

Organisatie Nieuwjaarsduik
Pluspunt Boomhut
Sea Optiek
Skip St. Kdv. Pippeloentje-Pluk
Studio Total Care
Take Five
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vitaress Full Service

Wij wensen u een 
gezellige jaarwisseling
en heel veel Zandvoorts 

leesplezier in 2009!
Medewerkers van de Zandvoortse Courant

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

Ook iemand in de Spotlights zetten?

Bij voorkeur digitaal aanleveren via info@zandvoortsecourant.nl



(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van U� ordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

Het  team van Cense & vanLingen 

wenst u een goed en gezond

 2009!
Ook in het nieuwe jaar staat onze deur voor u open

voor aankopen, verkopen, taxaties en beheer, huur en verhuur,

U bent van harte welkom!
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NIEUWE COLLECTIES 
2009 ZIJN BINNEN!

 

ZOWEL CORRECTIEMONTUREN 

ALS ZONNEBRILLEN

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

5 239 11Actueel Actueel Rubriek Sport
Zeer koud water
Nieuwjaarsduik

Nieuwjaarsreceptie
gemeente

Sporen uit het
verleden

Nieuwjaarsrace
deels in donker

5e jaargang • week 02
08 januari 2009

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

De Mannetjes
Speelveldje Bentveld

‘Moeten de kinderen in 
Zuid dan helemaal naar 
Bentveld om te spelen?’

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	Allinson	heel	€ 1,75 

•	Half	€ 0,90 

•	5	krentenbollen	€ 1,75

Stap	ook	eens	binnen	
voor	een	lekker	kopje	
kofie	met	een	broodje	
ambachtelijke	salade	
of	een	lekker	gebakje

13 januari  
vergadering van de commissie Raadszaken

14 januari 
vergadering van de commissie Planning en Control

De volledige agenda’s vindt u in de 
gemeente-advertentie in deze krant

Auto Strijder

Zandvoort

In augustus en oktober 2008 nodigde de gemeente de inwoners van Bentveld uit voor 
een bijeenkomst over de aanleg van een speelvoorziening. De opkomst was groot en 
snel werd duidelijk dat de voorstanders (4 ouders) voor een speelveldje in de minderheid 
waren. Ondanks protesten van de tegenstanders heeft het college besloten dat in het 2e 

kwartaal 2009 een ontmoetingsplek komt voor jong en oud. Volgens de inwoners is er 
niet goed naar de burger geluisterd en zien zij de toekomst voor Bentveld somber in. 

Grote meerderheid Bentveldse 
inwoners tegen speelvoorziening

in vele ogen van de inwo-
ners niet geschikt is voor een 
speelveld. De Bramenlaan is 
een drukke doorgangsweg 
waar, door gebrek aan par-
keerplaatsen, aan één kant op 
de stoep wordt geparkeerd. 
De tweespalt tussen voor- en 
tegenstanders kwam tijdens 
de twee bijeenkomsten dui-
delijk naar voren. Men heeft 
meer behoefte aan (57) ver-
dwenen parkeerplaatsen op 
de locatie Bodaan alsmede 
het herplanten van de vele 
gekapte bomen ten behoe-
ve van de nieuwbouw De 
Duinkraal en een goede be-
strating, dan aan een speel-
voorziening. “Want”, vindt 
men, “de meeste huizen heb-
ben namelijk riante tuinen 
met schommels, glijbanen 
en andere speelvoorzienin-
gen.” Ook naar de wensen 

van vier aanwezige jongens 
in de leeftijd van ca. 12 jaar 
heeft de gemeente niet ge-
luisterd. In plaats van een 
groot voetbalveld wordt er 
nu een klein voetbalveldje 
geplaatst met minidoeltjes. 

Handtekeningactie
Niet alleen de bewoners van 
Bentveld zijn tegen de komst 
van de speelplek. De bewo-
ners van de aanleunwoningen 
van het verzorgingshuis A.G. 
Bodaan, die aan de bewuste 
groenstrook grenzen, zijn niet 
blij met de keuze van de ge-
meente. Zij verwachten hang-
jongeren, overlast en vervui-
ling, laat staan vandalisme 
door buitenstaande jongeren. 
Tevens vindt deze doelgroep 
dat ze niet gehoord zijn op 

door Nel Kerkman

In de nota Speel- en Ontmoet-
ingsplekken 2002-2006 wor-
den drie wijken genoemd 
die niet beschikken over een 
speelplaats. Bentveld is er één 
van die op de prioriteitenlijst 
staat. Voor het aanleggen 
van kleine speelvoorzienin-
gen wordt jaarlijks € 20.000 
per voorziening gereserveerd, 
zonder een budget voor on-
derhoud. Wordt dit geld niet 
besteed dan vloeit het geld 
terug. 

Geen wipkip
De gemeente vond dat de 
signalen voor een Bentvelds 
speelveld, die kennelijk ooit 
gegeven zijn, gehonoreerd 
moesten worden. Zonder 
een enquêteformulier werd 
er een plek aangewezen die 

Menig Bentvelds gezin heeft op eigen terrein ruimte voor speeltoestellen

vervolg op pagina 3

Sienke Wolters en Jaap van Gelder toosten op de toekomst van De Key

EMM en De Key 
nu echt samen

Woningbouwvereniging EMM, sinds enkele maanden gele-
den Woningstichting EMM, is op 31 december jongstleden 
gefuseerd. EMM is derhalve voltooid verleden tijd. Omdat 
het niet haalbaar was om de broodnodige renovatie van 
een groot gedeelte van het woningbezit uit eigen midde-
len te betalen, is de Zandvoortse verhuurder opgegaan in 
de Amsterdamse Woonstichting De Key, die was uitgezocht 
om als fusiepartner op te treden. De EMM heet vanaf heden 
dan ook De Key. Dit feit is maandagochtend ten overstaan 
van een groot aantal genodigden tijdens een champagne-
ontbijt beklonken.

vervolg op pagina 5

Volgende week:
uitslag van de

fotowedstrijd
‘Zo zie ik zandvoort’
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re en sfeer geven aan de lom-
merrijke woonomgeving en 
verhogen daarmee de waarde 
van het onroerend goed!” 

Vergezeld van deze uit-
spraak ontving destijds 
iedere inwoner een 
doosje graszaad van de 
wethouder, “om de kale 
plekken in de bermen 
weer te verfraaien”. Voor 
de beoogde groenstrook 
is straks geen graszaad 
meer nodig. De kale 
plekken onder de speel-
toestellen zullen, als er 

meer budget aanwezig is, later 
verhard worden. Het geringe 
aantal jeugdige kinderen dat 
nu in Bentveld woont, is dan 
al lang uitgespeeld.

cartoon Hans van Pelt

Volgens mij…
zijn allerlei virussen mijn 
deur voorbij gegaan. Zo wa-
ren veel mensen tijdens de 
feestdagen geveld door de 
griep. Al snuffend en snui-
vend werden afspraken af-
gezegd. Gelukkig deelde ik 
niet mee in deze complete 
malaise. Maar laat ik niet te 
vroeg juichen!

Ook de schaatskoorts brak net 
in de kerstvakantie uit. Vanuit 
het hoge noorden kreeg ik ‘t 
bericht dat de ‘meiden’ heftig 
aan het schaatsen waren op 
de sloot voor het huis. Voor 
de allerkleinste was het de 
eerste kennismaking met de 
ijspret. Ik ben geen schaats-
liefhebber. Als de dag van 
gisteren weet ik nog hoe 
mijn tenen als ijsklompjes 
in mijn laarsjes zaten. Ook 
herinner ik me dat ik meer 
naast dan op mijn schaats 
stond omdat de banden van 
m’n Friese doorlopers steeds 
maar afzakten. Wat een el-
lende. IJspret? Het was voor 
mij meer een ijskwelling.

Dan heb je ook nog de nieuw-
jaarskoorts. Dat uit zich bij de 
Kerkmannen in snert koken. 
Dit jaar was mijn zus Lienke 
aan de buurt dus had ik het 
even rustig met nieuwjaars-
dag. Volgend jaar mag ik 
iedereen voorzien van een 
‘snertjaar’. Bij het nieuwe jaar 
hoort ook de goede voorne-
mens. Dit jaar besluit ik om 
er niet aan mee te doen want 
daar komt toch niets van te-
recht. Dus: geen kasten op-
ruimen, afslanken, meer be-
wegen en andere onzinnige 
zaken. Gewoon doen waar ik 
zin in heb. En dan zijn er nog 
de nieuwjaarsrecepties. Er 
zijn mensen die al buikpijn 
krijgen bij het horen van het 
woord. Ik niet! Het is gewoon 
leuk om iedereen die je nor-
maal niet spreekt even de 
hand te schudden voor een 
gezond 2009. Hebben we 
elkaar niet ontmoet 
bij de een of andere 
receptie? Dan wens 
ik u: veel heil en ze-
gen met veel zon en 
weinig regen. Ne

l K
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column

Dit is gebeurd naar aanlei-
ding van de vragen die PVV-
Kamerlid Fleur Agema de af-
gelopen weken tot tweemaal 
toe heeft gesteld aan PvdA-
staatssecretaris Bussemaker 
naar aanleiding van de bij haar 
aangekaarte misstanden en 
een hoge sterftecijfers op de 
psychogereatrische afdeling 
De Branding van het Huis in 
de Duinen.

Constatering
De vertegenwoordigers van 
de vier raden stellen in de 
brief dat het opvallend is dat 
de klokkenluiders geen en-
kele poging hebben gedaan 
de aanklachten eerst bij de 
daartoe primair aangewezen 
instantie(s) aan de orde te 
stellen. Ook wordt geconsta-
teerd, dat de voortdurende 
aandacht vanuit de politiek in 
de vorm van de Kamervragen 
en de ongenuanceerde aan-
klachten van anonieme klok-
kenluiders een grote impact 
hebben op de bewoners en 
medewerkers van het Huis in 
de Duinen en de Zandvoortse 
gemeenschap. Gesteld wordt 
dat het in dit verband wrang 

Dinsdagmiddag kwam de 
ijsmeester van de gemeente 
Zandvoort met de volgende 
mededeling: ‘wij geven het 
ijs vrij om te schaatsen bij 
een dikte van 7 centimeter. 
Hedenmiddag om 13.00 uur 
hebben wij het volgende ge-

is te constateren dat de klok-
kenluiders met hun actie het 
omgekeerde bewerkstelligen, 
dan waarvoor zij zeggen te 
staan. Door de voornoemde 
aandacht, de daaruit voort-
vloeiende onderzoeken en de 
aanvallen van buitenaf, wordt 
het werken voor de medewer-
kers, naar de mening van de 
vier raden, zo langzamerhand 
onmogelijk gemaakt.

Uitnodiging
De briefschrijvers, die het de-
mocratisch proces en de ver-
antwoordelijkheid van ieder 
individueel kamerlid respec-
teren, vragen de commissiele-
den indien ze van oordeel zijn 
dat de belangen van de zorg, 
meer in het bijzonder in het 
Huis in de Duinen, niet gebaat 
zijn met het bij herhaling aan 
de orde stellen van goeddeels 
dezelfde vragen, dit  op een 
door hen passend geachte 
wijze aan de orde te stellen. 
De Kamerleden worden uit-
genodigd zich persoonlijk een 
beeld te komen vormen van de 
betrokkenheid en toewijding 
waarmee de medewerkers 
van ZorgContact zich wijden 

ZorgContact schrijft brief 
aan Tweede Kamer

Veilig het ijs op

De Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad van ZorgContact 
en de Cliëntenraad van het Huis in de Duinen hebben zich op 29 december in een ge-
zamenlijk schrijven gericht tot de leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

aan de belangen van de aan 
hun zorg toevertrouwde be-
woners.

Kramer
VVD-gemeenteraadslid Jerry 
Kramer heeft afgelopen za-
terdag zijn door hem naar 
aanleiding van deze zaak aan 
PvdA-wethouder Toonen ge-
stelde vragen nader toegelicht 
in het ZFM-radioprogramma 
‘Goedemorgen Zandvoort’. 
Kramer stelde ondermeer dat 
hij wil weten of de wethou-
der na de tv-uitzending van 
17 oktober ook contact heeft 
gezocht met de klokkenlui-
ders. In die ZFM-uitzending 
constateerde Kramer dat zo-
wel de waarnemend voorzit-
ter van de Raad van Toezicht 
van ZorgContact, Pim Kuijken, 
als wethouder Gert Toonen 
beide namens de PvdA (res-
pectievelijk als fractievoorzit-
ter en wethouder) actief zijn 
in de plaatselijke politiek. 
Kramer suggereerde ook, 
dat zowel OPZ als Sociaal 
Zandvoort overwegen, in af-
wachting van de antwoorden 
op zijn vragen, aandacht aan 
de zaak te besteden.

familieberichten

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

jan w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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kerkdiensten
ZONDAG 11 JANUARI 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. N. Paap uit Leidschendam
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochie.nl
10.30 uur pastor C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijves

Nooit was iets te veel

Nooit was iets te veel

U bezat zoveel liefde

en wij kregen allemaal ons deel.

Er valt nu een groot gat

op de plaats waar eens

onze dierbare moeder en oma zat.

U blijft altijd in onze harten voortbestaan

ook al is het erg moeilijk

zonder U verder te gaan

Voorzien van het heilige sacrament der zieken is  

rustig ingeslapen onze lieve moeder en oma

  Henrika Johanna Everdina

Seders – Overmars

~ Riek~ 

   * 02-04-1922   † 04-01-2009

Weduwe van Leo Seders

Moeder is thuis opgebaard waar afscheid van haar  

ge nomen kan worden dagelijks tussen 19.00 en 20.00 uur.

Voorafgaande aan de uitvaartplechtigheid zal er een 

gezongen uitvaartmis plaatsvinden in de St. Agatha kerk, 

Grote Krocht 43, op vrijdag 09 januari om 12.30 uur.

De uitvaartplechtigheid zal om 14.30 uur plaatsvinden 

op het crematorium Westerveld te Driehuis.

Na afloop is er een samenzijn in restaurant Roosendaal, 

Bloemendaalse weg 260 te Overveen  

vanaf 15.30 tot 17.00 uur.

  Namens kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres:

C. Seders

Burg. Beeckmanstraat 15

2041 PM Zandvoort

de bijeenkomsten en daarom  
is er een bezwaarschrift, 
samen 30 handtekeningen 
tegen het speelveld, bij de 
gemeente afgege-
ven. Of deze mee-
genomen zijn bij 
het collegebesluit 
is onbekend. Ook de 
door inwoners van 
Residence Molinia 
toegezonden be-
zwaarschriften en 
vragen aan het col-
lege en de raadsle-
den zijn niet beant-
woord. Bovendien is er geen 
inspraak meer om als burger 
aan te geven dat het besluit 
voor deze speelvoorziening 
weggegooid geld is.

Lommerijke woonomgeving
Tenslotte wensen de inwoners 
dat hun villadorp het groen-
ste stukje van Zandvoort is 

vervolg voorpagina - Bentveldse Speelvoorzieningenwww.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: Printing people Zandvoort
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

“Er zal weer bloesem zijn.”

Met verdriet hebben wij afscheid genomen van

“Onze Rob”

Robertus Cornelis Schuiten

* 22 oktober 1943   † 6 januari 2009

  Villeta Merino

  Maria Schuiten

  Coen Schuiten en Anouk Post

Linnaeusstraat 3/4 hg

2041 BP Zandvoort

Rob is in zijn geliefde bedrijf, Blekersvaartweg 3 

te Heemstede, waar gelegenheid is om afscheid te 

nemen zaterdag van 15.00 tot 16.00 uur.

Zondag 11 januari om 15.15 uur zullen wij Rob 

herdenken in zijn bedrijf, waarna wij hem uitgeleide 

doen en het glas zullen heffen op een goede reis.

en blijft. Want met de aanleg 
van een speelvoorziening ver-
dwijnt het groen uit de buurt. 
Ook wethouder Wilfred Tates 
vond in mei 2008 dat “de 
Bentveldse grasbermen allu-

Speelvoorzieningen op eigen terrein

meten: Duinwijk 8,5 cm = be-
trouwbaar. Zwanenmeer 8 cm 
= betrouwbaar. Nijhofstraat 1 
cm = onbetrouwbaar (echt 
gemeten!!). Wij meten de ko-
mende dagen opnieuw en als 
het ijs goed is dan plakken we 
de bordjes “Gevaarlijk ijs” af.’
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Donovan Spaanstra legt de laatste hand aan het kunstwerk voor De Key

vervolg voorpagina -  EMM en De Key nu echt samen 

Nadat Dichter bij Zee 
Ada Mol het gedicht 
‘Eendrachtig samen sterk’ 
had voorgedragen sprak di-
recteur van De Key, Jaap van 
Gelder, in zijn toespraak van 
een bijzonder en zeer in-
tensief 2008 waarin grote 
veranderingen in een korte 
periode zijn bewerkstelligd. 
“In een relatief korte peri-
ode heeft een enorme ont-
wikkeling in de organisatie 
plaatsgevonden. Ook is het 
afgelopen jaar een groot 
onderhoudsprogramma 
uitgevoerd waardoor ach-
terstanden zijn ingelopen”, 
aldus de directeur.

Volgens Van Gelder zal er 

veel maar ook weer niet 
veel veranderen. “De inves-
teringsmogelijkheden in 
Zandvoort zijn nu groter. 
De naam en de huisstijl 
zijn inmiddels veranderd. 
De service aan onze huur-
ders echter zal vanuit dit 
kantoor worden verleend. 
De lokale binding zal dus 
blijven bestaan mede om-
dat de meeste werknemers 
hun werkplek in Zandvoort 
zullen behouden. Er zal 
ook een Raad van Advies 
komen en de contac-
ten met de Zandvoortse 
Huurdersvereniging zullen 
eveneens blijven bestaan. 
Kortom, De Key zet het 
werk van EMM voort”, zei 

Van Gelder.

Als oficiële fusiehandeling 
maakten Van Gelder en Eric 
Goedhart, voorzitter van de 
personeelsvertegenwoor-
diging, een kunstwerk van 
de Amsterdamse grafitiar-
tiest Donovan Spaanstra af. 
Spaanstra heeft in opdracht 
van De Key een groot doek 
gemaakt van een gezicht 
op Zandvoort. Met spuit-
bussen is een schitterend 
kunstwerk ontstaan dat 
onder leiding van de kun-
stenaar zelf, na de onthul-
ling, werd afgemaakt. Het 
kunstwerk zal het kantoor 
van De Key in Zandvoort 
gaan sieren. 

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

tafel te plaatsen. Veel dagjes-
mensen en toeristen maak-
ten er dankbaar gebruik van. 
Totdat de tafel (tijdelijk!) plaats 
moest maken voor een draai-
molentje. Normaliter neem je 
dan aan dat alles in de oude 
staat wordt hersteld, als de 
attractie weg is. Maar niets is 
minder waar. Een van de goede 
voornemens in 2009 zou kun-
nen zijn: de tafel weer in ere 
te herstellen en ook de zand-
heuvels in het midden van het 
Badhuisplein weer even opfris-
sen. Voordat je het weet is het 
weer zomer 2009.

Ladies only! 
Wie durft? Op dins-
dag 13 januari wordt 
in café Koper een 
ouderwetse sjoe-
lavond georgani-
seerd. Om 19.30 uur 
wordt gestart met de 
Eerste  Dames Open  
Sjoelkampioenschap 
van café Koper. Er zijn 
diverse mooie prijzen te win-
nen. Alleen voor dames dus. 
Sorry heren, dames sjoelen 
beter, maar aanmoedigen mag 
altijd!

Grenspaal

Sinds de herinrichting van 
Boulevard Barnaart in 2008 is 
de grens tussen Zandvoort en 
Bloemendaal zoek. De paal die 
de grens afbakent, is kennelijk 
niet meer herplaatst. Zou het 
betekenen dat de gemeente 
Zandvoort straks de zesde ge-

meente is die toegevoegd 
wordt aan de gemeente 
Bloemendaal? Dan zou de 
wens van oud-burgemees-
ter Van der Heijden alsnog 
in vervulling gaan!

Correctie
Vorige week stond er een 
foutieve datum bij de 
nieuwjaarsreceptie van 
het CDA. In plaats van don-
derdag 8 januari moet het 
zijn: vrijdagavond 9 janu-
ari vanaf 20.00 uur in hotel 
Hoogland.

Kaashuis Tromp

Al zo’n dertig jaar is Anja 
Stoop fulltime werkzaam 
bij Kaashuis Tromp. Waar 
kom je dat nog tegen? 
Anja heeft bijna al de win-
kels van Kaashuis Tromp 
zien starten en daar ook 
haar bijdrage aan gele-
verd, de laatste zes jaren 
in Zandvoort. Nu is het 
tijd om te genieten van 
een welverdiende oude 
dag. Oftewel: Anja is per 1 
januari met pensioen. Wij 
wensen haar veel plezier 
en gezondheid toe in haar 
nieuwe toekomst.

Disco on ice
Enkele ouders hebben 
het initiatief genomen 
om een disco te organi-
seren op het opgespoten 
ijsbaantje bij de Hannie 
schaftschool. Vrijdag van 
17.00 tot 22.00 uur is het 
dus niet alleen schaatsen 
maar ook swingen gebla-
zen! Iedereen is welkom.

Ongelofelijk
Vanaf 1 januari waren Timo 
Olijerhoek en Alex Bartels 
samen met hun vriend 
Michael druk bezig met het 
verzamelen van kerstbo-
men voor de aanstaande 
kerstboomverbranding op 
woensdag 7 januari. Met 
vereende krachten sleepten 
ze uit de hele buurt kerstbo-
men naar het speeltuintje in 
de Oosterstraat, bij hun voor 
de deur. De opbrengst van 
hun geweldige actie was op 
zaterdag 3 januari in totaal 
18 bomen! Helaas werd hun 
inzet in de nacht van 3 op 4 
januari bruut teniet gedaan. 
Onverlaten staken de grote 
stapel bomen in de brand! Op 
zondagochtend keken de jon-
gens beteuterd uit het raam 
naar de verkoolde restanten. 
Daar lag het resultaat van 
hun harde werken en naar 
hun verdiende centjes en 
lootjes kunnen ze fluiten! 
Niet te geloven dat zo iets in 
Zandvoort gebeurt. De ‘dap-
peren’ die dit hebben gedaan 
moeten zich diep schamen.

IJsbaantjes
De Zandvoortse brandweer 
heeft in het nieuwe jaar 
niet alleen geassisteerd bij 
een grote brand in Nieuw 
Vennep. Ze hebben ook mee-
gewerkt aan drie ijsbaantjes 
op enkele speelterreintjes 
voor de Zandvoortse jeugd. 
Een leuk gebaar naar de va-
kantievierende jeugd maar 
ook hier hadden onverlaten 
(!) na vertrek van de brand-
weer het water op één van 
de veldjes laten weglopen. 
Daardoor moest het opspui-
ten opnieuw worden uitge-
voerd. Wat zijn toch de be-
weegredenen om deze leuke 
initiatieven te frustreren?

Goede voornemens
Het was een leuk idee 
van een burger om op het 
Badhuisplein een picknick-

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

evenementen agenda

feb
feb

jan
jan

jan
jan

Januari
Nieuwjaarsconcert – m.m.v. verschillende 
Zandvoortse koren. Agatha kerk, 
aanvang 14.00 uur

Fotowedstrijd – Uitslag fotowedstrijd 
Zandvoortse Courant

Classic concerts - Openingsconcert met 
het Heemsteeds Philharmonisch Orkest 

Expositie -  de hele maand januari exposeert 
Lilian Gaus in de bibliotheek

Februari
4 uur van Zandvoort - WEK races, 
Circuit Park Zandvoort 
  
Classic Concerts - Protestantse Kerk Zandvoort
  

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 02 • 2009

11

12

18

t/m 31

8

15

Heb jij nog niet je stem uitgebracht op één van de 25 foto’s? Het kan 
nog tot en met vrijdag in het VVV kantoor in de Bakkerstraat.

ZO
zie

ik

zandvoort

fotowedstrijd

Het 1e ZANDVOORT SCHOON!? -jaar ligt achter ons en letterlijk knal-
lend zijn we het nieuwe jaar ingegaan. En hoe! Ook in Zandvoort zijn 
vele kilo’s explosieven ontploft. Voor velen een uiterst gezellige ou-
dejaarsavond met voor sommigen de volgende dag een linke kater. 
In ieder geval wel voor de afdeling Reiniging en Groen, waarvan de 
medewerkers een aantal dagen achtereen de enorme hoeveelheden 
vuurwerkafval hebben opgeruimd. Jammer dat niet alle veroorzakers 
zelf zo sportief bleken om na de lusten ook de lasten te ondergaan. 
Even de bezem en een afvalzak erbij en klaar is Kees? 

Gelukkig zijn er ook diverse mensen wél aan de slag gegaan om 
het vuurwerkafval op te ruimen. Voor hen is er de gelegenheid om 
mee te dingen naar een fotoprinter. De gemeente organiseert een 
wedstrijd: wie de mooiste vuurwerk-opruim-foto maakt krijgt een 
prijs. Je  kunt nog meedoen tot 16 januari. Kijk voor meer info op 
www.zandvoortschoon.nl

KNALLENDE START VOOR 2009?

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ga dan naar onze vestiging 
aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340

Jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft! 

Jobtide uitzendbureau 
is voor verschillende 
opdrachtgevers op zoek naar:
Klantvriendelijke winkelmedewerkers
Handig technisch personeel
Gastvrije horeca medewerkers
Praktisch schoonmaakpersoneel
Flinke medewerkers voor in de bouw

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 

Grand Café & Restaurant

Zoekt gemotiveerde collega’s

medewerker/ster 

bediening 

Ben jij gastvrij en 

service gericht en heb 

je oog voor detail 

neem dan nu contact met ons op.

Per e-mail: cafeneuf@cafeneuf.nl

of 06-26178819

Haltestraat 25

2042 LK Zandvoort
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Velen trotseerden de kou voor een duik in de frisse Noordzee

Winnaars met bestuur OVZ

De jaarlijkse Nieuwjaarsduik in Zandvoort, al weer de 49e, is opnieuw een succes geworden. Door het koude en wat 
nevelige weer waren er wel wat minder duikers dan vorig jaar die het koude (circa 6°C.) Noordzeewater trotseerden om 
het nieuwe jaar te begroeten. Ook viel het aantal kijkers vanaf de boulevard wat tegen ten opzichte van vorig jaar. Toch 
kan de organisatie terugkijken op een geslaagd evenement, met name als je het vergelijkt met Scheveningen dat altijd 
de grootste duik heeft gehad. Daar waren ‘slechts’ 6500 duikers (10.000 vorig jaar).

Zaterdagochtend zijn de hoofdprijzen van de Decemberactie van de Ondernemersver-
eniging Zandvoort (OVZ) overhandigd. In grand café Danzee kregen de winnaars hun 
prijzen door een voltallig aanwezig bestuur van de OVZ uitgereikt. De superhoofdprijs 
was een scooter, beschikbaar gesteld door de OVZ. 

De duik werd ook dit jaar ui-
termate professioneel geor-
ganiseerd en stond voor het 
eerst in het teken van het 
goede doel: het Duchenne 
Parents Project. Bij de gratis 
inschrijving kregen alle dui-
kers een muts van de hoofd-
sponsor en alleen met die 
muts was men deelnemer. 
Bij minimaal € 5 sponsoring 
voor het goede doel kreeg 
men een T-shirt. In totaal is 
er € 750 voor de goede doe-
len ingezameld, een bedrag 
waar de initiatiefnemers 

49e Nieuwjaarsduik weer een geweldig feest

Hoofdprijzen Winkelactie OVZ uitgereikt

zeer tevreden over waren. De 
organisatie had circa 1400 
deelnemers geregistreerd 
maar de schattingen van 
het aantal echte deelnemers 
lopen op tot circa 1500 deel-
nemers omdat er vanaf het 
afgezette gedeelte van het 
strand tientallen duikers zich 
bij de massa voegden. 

Het aantal toeschouwers, 
die tot het casino stonden, 
wordt op veelvoud daarvan 
geschat: circa 7000 waar-
van er ongeveer 1500 op het 

strand stonden. Het verkeer 
werd door de  verkeersbe-
geleiders van de stichting 
Zandvoortse Vierdaagse 
weer in strakke banen ge-
leid. Ook in het water werd 
er alles aan gedaan om de 
veiligheid te waarborgen. 
Daar werkten de KNRM, 
met de Annie Poulisse in 
het water, en de Zandvoortse 
Reddingsbrigade weer voor-
beeldig samen.

De reacties waren over het 
algemeen zeer positief. “Wel 

wat fris maar zeker te doen”, 
waren de meeste opmerkin-
gen die opgetekend konden 
worden. Over het algemeen 
was men ook blij dat het op 
de 1e januari niet vroor. Ook 
waren er zeer lovende woor-
den voor de organisatie die 
namens de hoofdsponsor de 
duikers na aloop een warme 
kop erwtensoep serveerde. 
Het was weer een professi-
onele duik die door veel in-
stanties en sponsors van bin-
nen en buiten de gemeente 
Zandvoort werd gesteund.

door Erna Meijer

Onze zoektocht naar bedrijvigheid in Noord sluiten wij deze 
week voorlopig af met Autobedrijf Karimo. Hoewel de zaak 
onder deze naam (een samenvoeging van de eigenaren Ka-
rim en Mo) pas sinds 2006 opereert, kennen vele autobezit-
ters Karim al vanaf 1998. Hij had toen in de Voltastraat een 
garage onder de naam Vitesse. 

Het pand in de Voltastraat 
vereiste dusdanige grote 
en dure verbouwingen, dat 
Karim in 2003 moest be-
sluiten elders in loondienst 
te gaan werken. 

Mo en Karim kennen el-
kaar al van jongs af aan en 
besloten in 2005 samen 
in Alkmaar een garage-
bedrijf te beginnen. Maar 
Zandvoort bleef toch trek-
ken. Toen in 2006 het pand 
aan de Curiestraat vrij-
kwam, was het besluit snel 
genomen. Karim is voorna-
melijk in de werkplaats te 
vinden, samen met mede-
werker Martin, terwijl Mo 
het beheer over de telefoon 
en receptie voert. Karim: 
“Direct na de overname 
hebben wij diverse nieuwe 
spullen aangeschaft en 
het geheel veel professi-
oneler gemaakt. Gelukkig 
bleek dat vele oud-klanten 
mij gemist hadden en die 
kwamen snel weer terug. 
Ons streven is lexibel en 
neutraal te zijn. Wij kunnen 
alle automerken repareren, 
mede doordat wij veel in de 
techniek hebben geïnves-
teerd. Sinds kort hebben 
wij speciale ‘uitleesappara-
tuur’, die met behulp van de 
computer de diagnose kan 
stellen; hiervoor zijn aparte 
cursussen gevolgd.”

Volgens Mo is hun sterkste 
punt dat zij altijd klant-
vriendelijk zijn. “We ne-

Autobedrijf Karimo

men liever genoegen met 
een kleinere winstmarge 
en dan wel een tevreden 
klant. Zandvoort is klein 
en een slechte naam zingt 
gauw rond.” Zeker met de 
gevolgen van de krediet-
crisis kan deze garage een 
uitkomst zijn voor die men-
sen, die op hun portemon-
nee moeten letten. Voor al 
het onderhoud aan de auto, 
een APK, schadetaxaties en 
reparaties kan men bij te-
recht bij Karimo. Daarnaast 
zijn er zeer regelmatig oc-
casions voorradig die altijd 
in goede technische staat 
verkocht worden, hoe oud 
de auto ook is! Hiervoor kan 
men op afspraak eventueel 
‘s avonds of in het weekend 
contact opnemen.

Natuurlijk zijn banden, ac-
cu’s en losse onderdelen al-
tijd beschikbaar. Mocht het 
merk niet voorradig zijn, 
dan wordt dit bij hun vaste 
leverancier, Van Rheenen 
in Haarlem, opgehaald en 
is het een uur later in huis. 
Ook met Autoshop Frami 
in Haarlem bestaat er een 
prima samenwerking. Dit 
bedrijf is gespecialiseerd 
in alarminstallaties, auto-
radio’s en navigatiesyste-
men en Karimo kan op dat 
gebied heel veel doen.

Autobedrijf Karimo, Curie-
straat 10 in Zandvoort. 
Tel. 5733792, e-mail: auto-
bedrijfkarimo@planet.nl.

De hoofdprijs ging naar 
de familie Scharff die er 
duidelijk zeer content mee 
was. De andere prijswin-
naars zijn: A. Heemskerk 
(diner voor 6 personen in 
Holland Casino Zandvoort), 
J. Rietveld (een Phillips wake 
up light van radio Stiphout), 
J. de Kruijf (‘opoeiets’ van 
de HEMA), L. v.d. Meij (kaas-
cadeau van Kaashuis de 
Trompwinkel), T. Stoman-De 
Gier (fauteuil van Cane & 
Co), G. Duisterhof (Ray-Ban 
zonnebril van Seaoptiek), 
T.v.d. Linden (cosmetica-
pakket van C. Dior van par-
fumerie Moerenburg) en 
E. Vastenhouw (4 kaartjes 
voor de Winter Efteling van 
ABN/AMRO).

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Knallend het nieuwe jaar in!!!

Vraagprijs: € 254.500,= k.k.        
Incl. parkeerplaats

Vraagprijs: € 275.000,= k.k.

Vraagprijs: € 495.000,= k.k.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.
Incl. parkeerplaats
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Van Lennepweg 119

Westerparkstraat 19

Zeestraat 48

De Ruyterstraat 2-2

Witte Veld 6

Verzetsplein 12

Deze UITSTEKEND onderhouden 3-kamer MAISONETTE met 
een hééééérlijk terras op het ZUIDEN zal u zeker verrassen!  
De maisonnette heeft een prettige lichtinval, een fraaie keu-
ken, een verzorgde badkamer en een aparte ruimte voor de 
wasmachine/droger. Het wordt INCLUSIEF de PRIVE-PARKEER-
PLAATS in de stallinggarage aangeboden! 

• Inclusief zonneterras van ca.25m2 én privéparkeerplaats; 
• Voorzien van hard houten kozijnen en dubbele beglazing;
• LAGE servicekosten € 92,69 per maand;  
• Totale woonoppervlak ca. 80 m2 excl. balkon.

• Parkeermogelijkheid op eigen terrein;
• Bouwkundige keuring ter inzage bij makelaar;
• Woonoppervlakte: ca. 135 m2 incl. zomerhuis;
• Perceeloppervlakte: 177 m2.

Dit zéér verrassende en luxe 2- kamer HOEKappartement 
(voorheen 4 kamer) is uitermate gunstig gelegen op de  
zuid-westhoek van het complex op de 1e etage. Het heeft 
een o.a. een royale living, een woonkeuken, een zonnig 
balkon op het zuidwesten en een fantastisch uitzicht op zee 
met extra uitzicht door de ramen in de zijgevel. Er is tevens 
een inpandig bereikbare garagebox te koop.

• Luxe hoekappartement in een uitstekende staat 
 om zo te betrekken;
• Grotendeels voorzien van dubbel glas en kunststof kozijnen; 
• Inpandige garage separaat te koop: prijs € 37.500,= k.k.;
• Lage servicekosten slechts € 128,= en een inancieel 

gezonde VvE;
• Woonoppervlak ca. 85 m2. 

Met TROTS bieden wij u dit BIJZONDERE OBJECT aan! Dit uitermate ROYALE woon-winkelpand waar 
voorheen het bekende “Bakkerij Stuurman” gevestigd was en thans bekend van de hobby- en kra-
lenwinkel “Tinkerbell”. Het is op een goede locatie gelegen in het centrum van Zandvoort. He betreft 
o.a. een royale woning, een bedrijfsruimte op de begane grond, het magazijn in het souterrain en de 
GARAGE met de ingang aan de achterzijde van de woning. Nieuwsgierig geworden?  Maak dan snel 
een afspraak voor een bezichtiging.
• Woon/ winkelpand op een gunstige locatie gelegen;
• Garagebox aan achterzijde van de woning;
• Woonoppervlakte: ca. 325 m2, perceelgrootte: 217 m2.

Kortom er is te veel om in deze advertentie te beschrijven. Komt u
dus gerust kijken naar wat dit bijzondere object te bieden heeft!

Dit bijzonder sfeervolle 3 kamer HOEK-appartement is  
gelegen in het goed onderhouden complex “Residence 
Delphi” in het kindvriendelijke Park Duinwijk. Het beschikt 
o.a. over een prettige woonkamer met een moderne keuken 
in kersen kleur uitgevoerd 2 slaapkamers, en een prettige 
badkamer v.v. ligbad en douche. Tevens is er een heerlijk  
zonnig balkon aanwezig!

• Uitstekend onderhouden appartement;
• Fraaie houten vloer en luxe paneel deuren aanwezig;
• Servicekosten: € 175,= per maand;
• Woonoppervlakte: ca. 90 m2.  

Deze goed onderhouden 3-kamer maisonnette is gelegen 
in de kindvriendelijke woonwijk “Park Duinwijk”. Deze 
maisonnette is gunstig aan het autoluwe plein gelegen en 
de kinderen kunnen direct veilig voor de deur spelen! De 
woning beschikt tevens over een tuinterras en een terras dat 
direct aan de woonkamer grenst met zicht op de binnentuin 
met vijver. Tevens is er een privé parkeerplaats aanwezig in 
de parkeergarage.

• Prijs is inclusief een privé parkeerplaats in de onderbouw; 
• Lage servicekosten € 105 ,= p/m;
• Zéér geschikt voor starters;
• Woonoppervlak ca. 95 m2, bouwjaar 2000.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Op zoek naar een vrijstaande woning in een geliefde omgeving? Dit is uw kans!
Deze VRIJSTAANDE woning is gelegen in ZANDVOORT-ZUID op slechts 250 meter van het strand en 
nabij het centrum. De royale woonkamer heeft fraaie authentieke details zoals KAMER-EN-SUITE  
deuren en hoge plafonds met ornamenten. Verder beschikt de woning over een verrassend ruime 
KELDER (met stahoogte), 3 slaapkamers, een moderne badkamer met o.a. een ROYAAL tweepersoons 
ligbad, een ZOMERHUIS én u heeft tevens parkeermogelijkheid op eigen terrein.

Er zijn diverse verbeteringen aangebracht waaronder: 
Badkamer, wasruimte en CV ketel (2001), toilet begane grond (2008), platte dak woonhuis/schuur (2007),
platte dak zomerhuis (2008), kelder geïmpregneerd (2007), buiten schilderwerk hout (2007).

Vraagprijs: € 389.000,= k.k.

 Vrijstaand!

 Terras op Zuid! Superstaat!

Hoek aan 
zeezijde!  2 x terras!

  Uniek!

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Schouten
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  NU AFVALLEN? 
Dan wel onder medische begeleiding volgens het bekende BIAmed-concept

Donderdag 15 januari 2009, 20.00 uur

GRATIS VOORLICHTINGSAVOND

Locatie: “Gemeenschapshuis”, Louis Davidsstr.17 Zandvoort

Voorkom nu hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, 

suikerziekte, gewrichtsklachten en andere aandoeningen door overgewicht.

Meer dan 1500 enthousiaste deelnemers gingen u al voor!

Internisten, cardiologen en huisartsen verwijzen naar ons centrum.

Via een BIAmed body impedantie meting, ontwikkeld door NASA, krijgt u 

inzicht in uw lichaamssamenstelling zodat u ziet dat u werkelijk vet verliest 

en geen vocht of spiermassa, zoals bij andere methoden vaak het geval is. 

Verlies zo, op een medisch verantwoorde en zeer betaalbare manier, 

tot 1,5 kg vet per week. Ons professionele team staat voor u klaar!

ACTIE: gratis een eerste meting, ter waarde van € 25,--,

 uitsluitend op de voorlichtingsavond

  

  Bel nu één van onze consulenten voor meer info: 06-43452188

Vertegenwoordigers van al-
lerlei verenigingen, zoals 
de Wurf, de Sportraad, het 
Zandvoorts Mannenkoor en 
afgevaardigden van politie, 
brandweer, ZRB en KNRM 
zorgden samen met vele an-
deren voor het gezellige ‘ons 
kent ons’ sfeertje. Toch zou 
het goed zijn als volgend jaar 
ook wat meer minder beken-
de dorpsgenoten de weg naar 
het raadhuis zouden vinden, 
want zoals burgemeester 
Niek Meijer het verwoordde: 
“Het is de receptie van uw ge-
meente en dus van u.”

Zijn toespraak viel in drie 
delen uiteen, namelijk een 
terugblik op 2008, een 
vooruitblik op 2009 en een 

De commissie Raadszaken 
zal zich onder andere buigen 
over het collegevoorstel aan-
gaande het bestemmings-
plan Kostverlorenstraat 
e.o. De Raad van State 
heeft een aantal delen 
van het bestemmingsplan 
Kostverlorenstraat e.o. niet 
goedgekeurd. Daarom is een 
herziening van het bestem-
mingsplan uitgebracht. De 
hoorcommissie uit de raad 
heeft de daarop ingekomen 
zienswijzen van advies voor-
zien en het college doet nu 
een voorstel tot aanvaarding 
van de herziening, waarbij 
het ingaat op de advisering 
van de hoorcommissie. Ook 
zal de commissie advies aan 
de raad moeten geven over 
een storende fout die in mei 
is ontstaan bij de vaststel-
ling van de nota bijzondere 
bijstand en minimabeleid. 
Er staat als norm voor kwijt-
schelding 115% van de bij-

Certificatie is dé manier  
om zichtbaar te maken  
dat een zorg- of welzijns-
organisatie intern de zaken 
goed op orde heeft, dat  
de cliënt altijd centraal 
staat en dat de organisatie  
voortdurend en systema-
tisch werkt aan verbetering 
van het aanbod. Bovendien 
voldoet het kwaliteits - 
systeem aan de inter- 
nationale ISO-9001 normen. 
Tevens zijn alle aspecten  
van de organisatie in dit 

persoonlijke noot. Uit de af-
gelopen periode kwam als 
intentie naar voren dat meer 
samenwerken tot betere re-
sultaten leidt, maar dat er 
toch meer op resultaat dan 
op personen gestuurd moet 
worden. Met andere woor-
den: “Het gaat er niet zo 
zeer om met wie u samen-
werkt als het belang en het 
resultaat er maar zijn.” Wat 
in ieder geval gelukt is: het 
circuit blijft! Hij was tevens 
bijzonder te spreken over 
de prestaties van de politie, 
want enerzijds dalen de cri-
minaliteitscijfers stevig, ter-
wijl aan de andere kant veel 
vacatures zijn. Hierdoor wa-
ren zelfs de openingstijden 
van het bureau ingeperkt. 

standsnorm; dit moet op 
grond van wettelijke eisen 
100% zijn.

Middenboulevard
De commissie Planning & 
Control gaat zich bezighou-
den met de parkeercijfers van 
de Brederodebuurt. Door de 
raad is verzocht nader op de 
cijfers uit de evaluatie van de 
parkeerproef Brederodebuurt 
in te mogen gaan en dat gaat 
nu gebeuren. Van een andere 
orde is de rapportage van 
het college aan de raad over 
de voortgang in het project 
Middenboulevard. Namens 
het college wordt de raad 
door middel van deze noti-
tie van de voortgang van het 
project Middenboulevard op 
de hoogte gesteld. De notitie 
is op de gemeentelijke web-
site te vinden.
Beide vergaderingen zijn in 
de raadszaal en beginnen 
om 20.00 uur.

cyclische proces in de toe-
komst veilig gesteld in het 
Kwaliteit  Management 
Systeem dat Nieuw Unicum 
heeft ontwikkeld. 

Het certificaat is drie 
jaar geldig, waarbij het  
kwaliteitssysteem jaarlijks 
wordt getoetst door een  
externe, onafhankelijke  
organisatie. De officiële  
uitreiking van het certifi-
caat zal op een later tijdstip 
plaatsvinden. 

Burgemeester gaat voorlopig voor rapportcijfer zeven Eerste commissie- 
vergaderingen 2009

HKZ-kwaliteitscertificaat 
voor Nieuw Unicum

De beste wensen van de KNRM

Burgemeestersechtpaar ontvangt een vertegenwoordigster van De Wurf

Fred Halderman kreeg een insigne opgespeld

Tijdens de zeer geanimeerde nieuwjaarsreceptie van de gemeente, afgelopen maan-
dag, gaf ‘tout Zandvoort’ weer acte de présence. Van het college waren burgemeester 
Niek Meijer en de wethouders Gert Toonen en Marten Bierman aanwezig. Wethouder 
Wilfred Tates bleek helaas ziek te zijn.

Komende dinsdag en woensdag staan de eerste com-
missievergaderingen van 2009 op de agenda. Dinsdag 
zal de commissie Raadszaken vergaderen en een dag la-
ter de commissie Planning & Control.

Met ingang van 1 januari 2009 is Nieuw Unicum in het 
bezit van het HKZ-kwaliteitscertiicaat. Het certiicaat 
staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de 
Zorgsector en laat zien dat Nieuw Unicum op het ge-
bied van de kwaliteitseisen, die vanuit de sector en door 
inanciers, patiënten- consumentenorganisaties en de 
overheid worden gesteld, alles op orde heeft. In het botenhuis van de KNRM was het afgelopen zaterdag 

gezellig toeven. Al het rollend en varend materieel stond bui-
ten, daarvoor in de plaats waren tafels met overheerlijke olie-
bollen en hapjes geplaatst met rondom de bemanning met 
hun familie, genodigden en belangstellenden. Allemaal ter 
ere van het nieuwe jaar. 

Ook de brandweer kreeg 
welgemeende complimen-
ten toegezwaaid.

Opvallend was de zinsnede 
dat Meijer de samenwer-
king tussen raad en college 
onvoldoende vond. “Het is 
duidelijk zaak om er werk 
van te maken. Soms geldt 
dat wat voor de een te lang-
zaam gaat, voor de ander te 
snel gaat. Maar wel begrij-
pelijk: iets dat in vele jaren 
is ontstaan, verandert niet 
vanzelf in een jaar.” Het doel 
voor de komende tijd is hel-
der: een openbaar bestuur 
in Zandvoort dat een fat-
soenlijk rapportcijfer krijgt. 
Voorlopig gaat hij voor een 
zeven! Dat resultaat kan 

Burgemeester Niek Meijer be-
lichtte in zijn toespraak de red-
dingen in 2008 en feliciteerde 
de 4 opstappers die onlangs in 
Schotland voor hun opleiding 
geslaagd zijn. Ook het aftreden 
van secretaris Fred Lenderink 
werd genoemd, in 2009 komt 
er een oficieel afscheid. Verder 
stond in de toespraak centraal, 
de samenwerking in 2009 met 
de brandweer, de Zandvoortse 
Reddingsbrigade en de KNRM 
om de veiligheid in de regio 
te vergroten. Met deze sa-
menwerking zal de kwaliteit 
verhoogd worden waarbij de 

bereikt worden door meer 
bestuurlijke handhaving bij 
structurele overlast in de 
ruimste zin van het woord. 
Bij geluidsoverlast zal dit 
jaar sneller en effectiever 
worden gehandhaafd. Ook 
wordt een actief beleid ge-
voerd op het gebied van ge-
organiseerde criminaliteit, 
zoals BIBOB. 

Enige hilariteit ontstond  
bij het woord ‘Midden-
boulevard’. Door Meijer 
omschreven als “een bijna 
onontwarbare Gordiaanse 
knoop”. Toch roept hij al-
len die er direct of indirect  
bij betrokken zijn om,  
meer dan gebruikelijk, eerst 
vragen te stellen en pas  
als de intentie duidelijk is, 
hun mening te geven.

Als persoonlijke noot gaf 
de burgemeester aan dat 
zijn vrouw Janny en hij 
sinds 15 september ook 
inwoners zijn van deze 
mooie gemeente. “Wij zijn 
er vol ingegaan, waarbij  
de eerste indruk een  
daalder waard is. 2009 
wordt een jaar van de  
verijning; iets meer van de 
aandacht en energie naar 
buiten brengen, wat ook 
nodig is voor Zandvoort.” 
Als burgemeester wil hij 
aanwezig zijn en blijven, 
maar vooral aanspreekbaar! 
Samenvattend zijn de kern-
woorden voor 2009: betrok-
ken, voorspelbaar, recht-
vaardig, rust en relectie.

identiteit niet verloren mag 
gaan. Ook pleitte Meijer voor 
meer PR om het succes van 
de KNRM te delen met de 
burger. De PR werd meteen in 
praktijk uitgevoerd met het 
naar voren halen van Patrick 
Vermaat, Fred Halderman en 
Dennis Meijer (afwezig). Zij 
hebben zich 10 jaar ingezet 
voor de KNRM en ontvingen 
een oorkonde, een insigne en 
bloemen. Ook Aaron Loos 15 
jaar en Jan Jutte, 30 jaar in 
dienst, werden niet overgesla-
gen. Het nieuwe jaar van de 
redders is goed begonnen.

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig? 

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Printing People Zandvoort

Ontwerp

Huisstijlen 

DTP 

Flyers

Folders 

Posters 

Vlaggen 

Spandoeken 

Beachflags 

Stickers 

Beurssystemen 

Textielbedrukking

Tel. 023-8887255
Printing People Group

Kleine Krocht 2 

2042 JN  Zandvoort

zandvoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl
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Toch kroop het bloed 
waar het niet gaan 
kan en keerde zij te-
rug naar haar ‘roots’. 
In  2006 schreef 
ze zich in voor het 
Cameretten Festival. 
Met een bonte verza-
meling aan types, een 
eigenaardig brouwsel 
maar prettig om naar 
te kijken, won ze de 
persoonlijkheidsprijs. 
Na de finaletournee 
van het festival speel-
de ze haar voorstel-
ling in het hele land. 
Met het programma 
Toendra komt zij als 

nieuwkomer, uit 220 caba-
retvoorstellingen, met stip op 
nummer 14 binnen in de top 
40 van de nieuwe Cabaret & 
Comedygids 2008/2009.

Als u geen kaarten hebt is er 
nog een kleine mogelijkheid 
om hieraan te komen en wel 
via www.circuszandvoort.
nl of aan de balie van Circus 
Zandvoort, Gasthuisplein 5, 
tel. 023-5718686. Let wel, er 
zijn er nog maar een paar! De 
voorstelling in de theaterzaal 
begint om 20.15 uur. 

ontwikkelde. Rond zijn tiende 
begon hij met het volgen van 
piano- en klarinetlessen. Vanaf 
zijn twaalfde werd Dijkhuizen 
door zijn jazzliefhebbende 
vader meegenomen naar de 
jazz cursussen en concerten 
van het trio van pianist Rein 
de Graaff. Tijdens deze concer-
ten hoorde hij onder andere 
de tenorsaxofonisten Johnny 
Griffin, Arnett Cobb, Teddy 
Edwards en Clifford Jordan.  
Vanaf die periode ging hij  
zich richten op de saxofoon. 
Op 19-jarige leeftijd ging hij 
naar het Hilversums Conser-
vatorium, waar hij les kreeg 
van Ferdinand Povel. In 1996 
studeerde hij aan dit insti-
tuut af. Tijdens zijn studie 
speelde Dijkhuizen in diverse 
orkesten, zoals de Midland 
Big Band, de Ramblers en het 
Metropole Orkest.

Het concert wordt gegeven 
in De Krocht en begint om 
14.30 uur. De entree bedraagt 
€ 15, studenten betalen € 10. 
Reserveren kan via www.jaz-
zinzandvoort.nl of telefonisch 
via 023-5421221.

Dijkhuizen heeft een unieke 
sound en wordt geroemd om 
zijn lyrische spel. De basis van 
zijn speelstijl voert terug naar 
de traditie van de grote jaren 

‘50-saxofonisten als Hank 
Mobley, Sonny Stitt en Zoot 
Sims. Zijn eigen kwartet met 
onder andere broer Gijs richt 
zich op zijn grote liefdes: be-
bop en swing. 

Sjoerd Dijkhuizen groeide op 
in een omgeving van jazz en 
bebop, waardoor zijn afiniteit 
met deze muziek zich al vroeg 

In het verleden speelde de 
band onder andere voor de 
KLM, in Spanje, in Zimbabwe 
en in India maar ook tijdens 
Haarlem Jazz en ‘ons eigen’ 
Jazz behind the Beach alwaar 
de band veel succes boekte. 
De oude bezetting komt na 
20 jaar weer bij elkaar in café 
Alex voor een reünieconcert. 

Al vanaf jonge leeftijd is de 
Zandvoorste Lilian Gaus 
gefascineerd door kleur en 
vorm. Vrolijkheid is de grote 
drijfveer van haar expressie 
en schilderen is haar ware 
passie. Lilian werkt met 
een keur aan technieken 
en instrumenten zoals een 
paletmes, brede kwasten, 
dunne penselen. Haar grote 
vrolijke composities zet zij 

Ingram Washington, geboren 
en getogen in Detroit USA, 
kreeg op 10-jarige leeftijd de 
zangkunst onder de knie door 
simpelweg te luisteren naar 
de muziek van de toenmalige 
jazz. Hij is dan ook een zan-
ger in de traditie van Frank 
Sinatra, Nat King Cole, Billy 
Eckstine en Joe Williams. 

Nadat hij zich in 1988 in 
Nederland vestigde, stelde hij 
een band samen waarmee hij 
zowel in Nederland als in het 
buitenland succes oogstte. 
Het repertoire omvat heerlijke 

Ellen Dikker groeide op in 
Zandvoort en volgde de 
Theaterschool in Eindhoven 
waar zij in 1997 afstu-
deerde. Vervolgens ging ze  
voornamelijk acteren in 
toneelvoorstellingen. Ze 
maakt haar ilmdebuut in 
de Oscarwinnaar Antonia 
en op televisie was ze 
te zien in Rozengeur en 
Wodka Lime en tevens in 
een paar korte films van 
Villa Achterwerk en de NPS. 
Ook verscheen zij in een 
aantal commercials.

Komende zondag bestaat 
de band uit: leider Wil van 
Schaik (banjo), Marius van 
Ee (trompet), Adam Spoor 
(saxofoons), Hans de Winter 
(trombone), Henk Scheffer 
(bas) en George Gussehoven 
(drums). Het concert is vrij 
toegankelijk en de aanvang 
is om 17.00 uur.

zowel met acryl als ook in 
olieverf op. Haar schilder-
stijl, die niet in een hokje is 
te plaatsen, zoekt de span-
ning van figuratie en ab-
stractie.

De tentoonstelling is te 
bezoeken tijdens de ope-
ningsuren van Bibliotheek 
Duinrand Zandvoor t , 
Prinsesseweg 34.

jazzy en easy latin luisterre-
pertoire en een geheel eigen 
interpretatie van tijdloze clas-
sics. Zijn warme Lou Rawls-
achtige stem en interactie 
met het publiek staan garant 
voor een fantastisch optre-
den. Inmiddels zijn er al drie 
CD’s van hem uitgebracht.

Washington wordt  in 
Oomstee Jazz begeleid door: 
Koos van der Hout (trom-
pet), Cajan Witmer (piano), 
Ben Janssen (contrabas) en 
Menno Veenendaal (drums). 
De toegang is gratis.

Jazz in Zandvoort 
met Sjoerd Dijkhuizen

Reünieconcert van
Flowertown Jazz Band

‘Passie’ in Bibliotheek 

Washington in Oomstee

Ellen Dikker krijgt 
herkansing

C U L T U U R

Eén van de beste Nederlandse jazzsaxofonisten van dit mo-
ment is te gast tijdens Jazz in Zandvoort. In de concerten-
reeks ‘Jazz in de Krocht’ van het trio Johan Clement is komen-
de zondag, 11 januari, Sjoerd Dijkhuizen te gast. Ondanks zijn 
jeugdige leeftijd van 36 jaar, behoort Dijkhuizen reeds tot de 
gevestigde orde binnen de Nederlandse jazzscene. 

Komende zondag, 11 januari, zal in café Alex aan het Gast-
huisplein een reünieconcert van de Flowertown Jazz Band 
plaatsvinden. De Flowertown Jazz Band is de oudste dixie-
landband van ‘groot’ Kennemerland.

In de tentoonstellingsruimte van de Zandvoortse biblio-
theek is een nieuwe tentoonstelling ingericht. In de maand 
januari is een expositie van de Zandvoortse kunstenares Li-
lian Gaus te bekijken.

Net voordat Ingram Washington een tour door Amerika 
gaat maken, is hij nog te bewonderen in Oomstee Jazz. De 
entertainer treedt vrijdagavond 9 januari vanaf 21.00 uur 
op in het café aan de Zeestraat.

Zondag 18 januari aanstaande treedt het veelbelovende 
cabarettalent Ellen Dikker met haar nieuwe avondvullende 
show ‘Toendra’ op in de theaterzaal van Circus Zandvoort. 
Afgelopen 14 december werd haar optreden enkele uren 
voor aanvang afgelast door een linke griepaanval die de 
comédienne dwong om haar optreden af te gelasten.

Sporen uit het verleden
Met deze rubriek willen we u attent maken 
op kleine en grote sporen die nog overal in 
Zandvoort te vinden zijn. De ene keer zijn het 
gevelstenen en de andere keer historische 
kenmerken over het verleden van het vissers-
dorpje van weleer. En wie weet kunt u er meer 
over vertellen of misschien komt u op uw 
wandeling ook wel iets tegen dat de moeite 
van het vermelden waard is. Reactie’s zijn al-
tijd welkom. 

door Nel kerkman

Dit keer staat in onze zoektocht het 
thema ‘oud en nieuw’ centraal. Dat 
is niet zo eenvoudig want oud en 
nieuw samen dat is eigenlijk onmo-
gelijk in Zandvoort. Maar toch is het 
gelukt. Na lang zoeken werd ik attent 
gemaakt op een nieuw pandje met 
bovenin een leuk gevelsteentje. Het 
pandje is nieuw en past mooi in de 
omgeving echter het gevelsteentje 
is oud en komt uit een pandje in de 
Willemstraat. Meer informatie is er 
niet. Dus mijn vraag, weet u waar 

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

vitaress
Voor noodgevallen 

24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.  

Een elektrische storing, een verwarming die 

uit gevallen is, een lekkage of een ander  

probleem wat direct verholpen moet worden.

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip 

waarin direct handelen noodzakelijk is.  

De ervaring leert dat de meeste storingen  

vrij simpel verholpen kunnen worden,  

maar wie is er op dat moment 

direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet 

op mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij  meestal 

in staat om de problemen ter plaatse op te lossen. 

In afwachting van een totaal reparatie is het meestal 

mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan 

u  de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden 

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om andere werkzaam heden / 

klussen  in en om het huis, en vrijwel alle andere 

diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

Voor informatie: 06-15.399.818 

E.mail vitaress@hetnet.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

 
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP.  

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 
Voor al uw kleine klussen in 

en om het huis. Redelijke 
prijs. Voor info: 06-1423 2051 

.................
Beautysalon MYRNA

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.................

Anti Aging mini lift. 
Al na 1 behandeling 
zichtbaar/voelbaar 

resultaat (5 tot 10 jaar 
jongere uitstraling), 

€ 35,-. Bij Beauty & Nail 
Studio Elisabeth, 

tel. 06-25003145 (schoonh.) 
of 06-46005703 (nagels). 

Van Speijkstr. 1/50 
in Zandvoort

.................
Te huur aangeboden: 

zomerhuis met 
eigen opgang. 

Van 1 feb tot 1 juni. 
Woonkamer met 
open keuken en 

eetbar. Badkamer 
met douche. 

Apart toilet. Slaapkamer. 
€ 800,- p.m. incl. g/l/w. 

tel. 06-28787237

ZANDKORRELS
Cursus kunstgeschiedenis 

in Zandvoort door 
drs. Liselot de Jong. 
Leer stijlen in de 19e 

en 20ste eeuwse kunst 
herkennen. Start: 22 

jan. Tel. 06-4844 3623 
www.kunstinvorm.nl

.................
Cursus nailstyling

Nagelstyliste worden 
begint bij A.B. Nails in 

Haarlem/ Kom naar de 
gratis introductieavond. 

Meer informatie 
op www.abnails.nl of 

bel 023-5245005
.................

Aangeboden: grote 
Bosch koelkast, zgan: 

€ 100,- Tevens een 
nieuw fornuis: € 75,-. 

Tel. 06-46031096
.................

Kunstnagels. Complete 
set, ter kennismaking 

tijdelijk €25,-. Met garantie. 
Bij Beauty & Nail Studio 

Elisabeth, tel. 06-46005703 
(nagels) of 06-25003145 
(schoonh.). Van Speijkstr. 

1/50 in Zandvoort
.................

Atelier ’t Zand: Schilderen 
in acryl, aquarel en 

olie. Kleine groepen. 
Tel. 5716183. www.

ateliertzand.nl
.................

Schoonheidssalon Chez 
Ans wenst iedereen een 
gezond en mooi 2009. 

Tel. 5713196
.................

Gelukkig Nieuwjaar! 
Marianne start vanaf 

vandaag weer met 
klassieke massage. Hele of 
gedeeltelijke be handeling. 

Ook voetrelex. 
Info: 5716793

.................
Uitgebreide schoonheids-

behandeling (reiniging, 
stomen, epileren, 

massage, masker). 
Prijs: €27,50. Bij Beauty 
& Nail Studio Elisabeth, 

tel. 06-25003145 
(schoonh.). Van Speijkstr. 

1/50 in Zandvoort

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

Ook iemand in de Spotlights zetten?

Bij voorkeur digitaal aanleveren via info@zandvoortsecourant.nl

Sjoerd Djikhuizen

Ellen Dikker

de gevelsteen vandaan komt en kent 
u de betekenis ervan? Het verhaal 
kunt u sturen of brengen naar: Kleine 
Krocht 2, 2042 JN Zandvoort of e-mail:  
sporen@zandvoortsecourant.nl . 
Eventuele reactie’s worden in de vol-
gende courant geplaatst.



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand januari:
Verse Varkenshaas

500 gram w 7,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
38 Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxalex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

pashouders 5% korting op de gehele collectie

Pashouders 5% korting
op alle artikelen!

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

“Het is een echt familiebedrijf. In 1969 
opende mijn schoonvader de winkel. 
We werkten met z´n allen in de win-
kel. Via mijn schoonvader ben ik het 
vak ingerold. Hij heeft de kennis en de 
kneepjes van het vak geleerd. Ongeveer 
vijftien à zestien jaar geleden nam ik de 
zaak over. Het is een grote verantwoor-
delijkheid. Er komt veel kijken bij het 
runnen van een eigen zaak. Maar ik doe 
het nog steeds met veel plezier, want 
geen dag is hetzelfde. Daarnaast vind 
ik het contact met klanten ook een leuk 
aspect van mijn vak. Samen met mijn 
collega Jan van den Broeck zorgen we 
ervoor dat alles zo goed mogelijk ver-
loopt”, vertelt eigenaar Jim Scheevas.  
Medina Woninginrichters heeft een 
ruim assortiment aan woonproduc-
ten van tientallen topmerken. Denk 
aan merken als Ado, Sunside, Vriesco, 
Holland Haag, enz. 

Als service biedt de zaak een gratis 
inmeet –en montagedienst aan. 
“Onze vakkundige stoffeerders han-
gen met beleid o.a. zonwering en 
gordijnen bij de klanten op. Op het 
gebied van wooninrichting is er ont-
zettend veel mogelijk. Samen met 
de klant bekijken we wat de mo-
gelijkheden zijn. Het verschilt per 
persoon en situatie, daarom geven 
we vrijblijvend en deskundig advies 
bij de klanten thuis. Zodat de klant 
voldoende tijd heeft om over zijn of 
haar beslissing na te denken”, aldus 
Jim. 

ZandvoortPas
Media Woninginrichters heeft voor 

ZandvoortPas houders een mooie 
aanbieding. “Op vertoon van uw 
pas bieden wij u 5 tot 10 % korting 
aan op het gehele assortiment. De 
hoogte van de korting hangt af van 
het product dat u bij ons wilt aan-
schaffen”, legt Jim uit. Vraag naar de 
voorwaarden. 

Medina Woninginrichters, Halte-
straat 56. Parkeren voor de deur is 
mogelijk! Tel. 023- 531 78 40, email: 
info@medina-woninginrichting.nl. 
www.medina-woninginrichters.nl 
Openingstijden: maandag gesloten. 
Dinsdag tot en met vrijdag open 
van: 10.00 tot 17.30 uur, zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Medina Woninginrichters is al jarenlang een 
begrip op het gebied van woninginrichting. 
Bent u op zoek naar tapijt, marmoleum, vi-
nyl, laminaat, parket, gordijnen, vitrages, 
zonwering en vouwgordijnen? Kortom, naar 
alles om uw interieur helemaal naar eigen 
smaak in te richten? Wilt u daarbij deskun-
dig advies? Dan bent u bij Medina Woonin-
richters aan het juiste adres! 

Deskundigheid, kwaliteit en service 
bij Medina Woninginrichters 

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  

afmeldkosten bij APK Keuring

ZANDVOORT PAS
 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Helpt u creatief 
het nieuwe jaar 

in - met o.a.:
ezels-tekenbloks-acryl-

olie-aquarelverf-penselen-
doeken-klei-3D vellen-

découpage etc. etc.

Speciale nieuwjaars 
knaller: 5% op alle 

schilderijen!!

Gasthuisplein 6 (naast het Circus)

Start januari 2009

5% korting cursus kinderyoga
Initiatief van Nympheia- ontdek een  

nieuwe ervaring van welzijn

www.yogavoorkids.com 

Top	3!
3 x 100 gram vleeswaren

Boterhamworst	+
Gebraden	gehakt	+

Achterham

€	3,25
Haltestraat	54	-	T.	023-5712451

Op vertoon van de ZandvoortPas

een les huiswijn i.p.v. € 17,50

voor € 16,- (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Beleg met kaas
Smaaq rijp belegen

lekker rendement op brood
van € 6,29 voor € 4,98

Aanbod geldig tot en met woensdag 14 januari 2009 

en alleen in onze vestiging te Zandvoort.

Raadhuisplein 2,  Telefoon:  023 - 57 12 865

Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Volkoren
extra in 

prijs 
verlaagd

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

voor slechts

Volkoren 
Allinson-

brood

1.50
OP=OP

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting op
zwangerschapscursus
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de 
ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 
 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.
Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Voor ZandvoortPashouders
hele maand januari:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

10% korting 

op het gehele assortiment!
De nieuwe zonnebrilcollectie is binnen.
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Taaie winter dit jaar?
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Maandag en dinsdag za-
ten we volop in de vorst. 
Met een bijna snerpende 
noordooster werd lucht 
meegevoerd, die zelfs arc-
tische trekjes had. In de 
azuurblauwe schone vries-
lucht boven onze hoofden 
werd het extreem koud 
naar dinsdag en ook naar 
woensdagochtend met in 
het zuiden temperaturen 
tot -20 graden boven de 
soms 12 centimeter dikke 
sneeuwlaag!

In Zandvoort was het uiter-
aard een stuk minder koud 
met dinsdagochtend ‘maar’ 
-6 graden. Dinsdag over-
dag bleef het ook nog link 
koud met weinig wind en 
op diverse plaatsen was het 
ideaal schaatsweer. Op veel 
schaatsstekken was het 
goed doorhalen en ultiem 
zwieren geblazen op don-
ker ijs: de mooiste ijsdag 
sinds de koude elfsteden-
winter van 1997!

Inmiddels zijn de scherpste 
kantjes van de winterkoude 
er alweer van af. Toch zal 
hogedruk in de buurt de 
stroming zwak en soms 
nog aflandig houden, zo-
dat de milde zeelucht 
onze regio mondjesmaat 
kan bereiken vooralsnog. 
Woensdagmiddag lukte 
dat wel met een tem-

peratuur in de plus op de 
thermometer (+3˚C). Op 
donderdag is het alweer 
iets kouder met zon en 
een alandige wind.  

Tot in het aanstaande 
weekeinde blijven de 
maxima in het algemeen 
iets boven het nulpunt 
uitkomen, terwijl de nach-
ten nog opvallend vorstig 
kunnen blijven uitpakken. 
Dat weekeinde lijkt een 
omslagpunt te worden. 
Wint de zachte lucht ter-
rein, of blijft het gewoon 
winters koud? Geen elfste-
dentocht in ieder geval dit 
jaar, althans dat ligt wel in 
de lijn der verwachting. De 
kans is namelijk aanwezig 
dat de zachte zuidwesten-
winden uiteindelijk toch 
aan het langste eind trek-
ken volgende week, maar 
het blijft zeer spannend. 

De vorige week op de 
weerkaarten geprojec-
teerde milde zuidwesters 
voor deze dagen zijn al 
bijna een week uitgesteld 
en ook het oosten van 
Europa is nu zeer koud 
geworden. Het wordt dus 
steeds moeilijker voor de 
zachte instroom vanaf zee 
om diep landinwaarts uit 
te stromen. 

weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur
Max 1-2 1-2 2 3-4
Min -4 -6 -5 -2
Zon 60% 60% 60% 25%
Neerslag 10% 10% 10% 10% 
Wind z.o. 3 zo. 3 zuid. 3-4 zzw. 3

Het is best een leuke winter dit seizoen tot nu toe en het 
weer is volstrekt anders dan in de voorbije winterseizoe-
nen. Die kenmerkten zich bij uitstek door zachte episo-
des met regelmatig temperaturen in de buurt van de 10 
graden. Het voortraject (november 2008) was al bedui-
dend kouder dan normaal en ook december was ander-
halve graad te kil in een groot deel van Nederland.

Ook in 2009 weer een jaar lang heel veel voordelen met de ZandvoortPas!

Reken zelf uw voordeel uit!
Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

De feestdagen zijn achter de rug, het gewone leven kan weer beginnen. Dus tijd om te denken aan de ZandvoortPas!
Want ook in 2009 zal de ZandvoortPas het u weer voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Per 1 januari 2009 is de oranje ZandvoortPas 2008 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2009 is geldig t/m 31 december 2009.

Pashouders opgelet: 
Verleng nu uw ZandvoortPas, 
dan kunt u weer een jaar lang profiteren
voor slechts € 5,00!

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas. 
Voor slechts € 7,50 kunt u een jaar lang profiteren 
van heel veel leuke aanbiedingen!
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Grieks Restaurant Filoxenia

Haltestraat 49 - Zandvoort

Tel.: 023-5734920

www.filoxenia.info 

Grieks Restaurant

elke donderdag
Dagschotel

à € 9,75
Wekelijks een 
wisselend menu

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Wij nodigen u 
allemaal uit voor 

de Nieuwjaarsreceptie

met live muziek
11 januari 

aanvang 16.00 uur
voor een hapje 
en een drankje

een open sollicitatiebrief te sturen. Gerard had alle geluk 
van de wereld want er was een vacature vrij gekomen als 
gastheer bij het bezoekerscentrum van Waternet. Door zijn 
interesse voor de natuur kreeg Gerard uiteindelijk de baan 
als boswachter. Dit jaar werkt hij alweer 10 jaar met heel 
veel plezier in deze functie. “Het is een heerlijk beroep, je 
bent altijd in de natuur bezig en door de excursies die ik 
organiseer heb je veel contact met de mensen wat ik heel 
belangrijk vind. De taken als boswachter zijn zeer divers, je 
handhaaft als mensen dingen doen die verboden zijn, je 
observeert en controleert de lora en fauna en organiseert 

excursies. Onlangs was er bij de runderen, die de ver-
ruiging van de duinen tegen gaan, een kalfje 

geboren. Het werd verstoten door zijn 
moeder. Het boerenbloed stroomt 

nu eenmaal door mijn aderen 
dus ik heb het kalfje in de ga-

ten gehouden. Aan het eind 
van de dag heb ik het beestje 
meegenomen anders was 
het beslist dood gegaan.” 
Gerard is niet alleen be-
hulpzaam voor dieren maar 
ook verdwaalde mensen in 
de duinen kunnen op zijn 

hulp rekenen. Tevens komt 
zijn achtergrond als zieken-

verzorgende van pas wanneer 
bijvoorbeeld iemand door om-

standigheden geblesseerd is.

Toekomst
De recreatie staat bij Gerard hoog in het vaandel en hij 

vindt de plannen van Waternet om in de toekomst misschien 
een boerderij voor de Drentse heideschapen te ontwikkelen 
‘machtig mooi’. Ook schrijft Gerard in het informatieblad 
‘Struinen’ van Waternet en één van zijn wensen is om ooit 
een rubriek te verzorgen over de natuur. Verder heeft Gerard 
niet zoveel wensen op zijn lijstje staan. Hij is vrijwilliger bij de 
IVN (kinderwerkgroep) en is educatief bezig om de kinderen 
het één en ander te vertellen over de natuur. In zijn vrije tijd 
is hij altijd in de natuur te vinden, is het niet met zijn twee 
schapendoezers dan wel als recreatieve hardloper. Tenslotte 
is hij zeer ingenomen dat dit prachtige beroep op zijn pad 
is gekomen. “Hier kan ik mijn grote passie kwijt en ik kan er 
nog jaren mee doorgaan. Ik ben een tevreden mens!” 

Dorpsgenoten

Een natuurliefhebber met veel liefde voor alles wat leeft 
en bloeit en een enthousiaste verteller tijdens excursies 
in de duinen van Waternet. Ook is Gerard één keer in de 
twee maanden bij Nieuw Unicum aanwezig om over de 
natuur te vertellen en hij verzorgt dialezingen bij allerlei 
instanties en groepen. 

Boerenzoon
Gerard’s ouders waren de eerste 
pioniers die zich vestigden in de 
Wieringermeerpolder en begon-
nen een gemengd bedrijf met 
akker en tuinbouw plus veeteelt. 
Als kleine jongen vond hij het al 
geweldig om samen met zijn va-
der de koeien te melken. Hij was 
van de acht kinderen de enige die 
later de boerderij zou overnemen. 
Na het doorlopen van de lagere 
en middelbare Landbouwschool 
zou hij zijn vader opvolgen. Maar 
door allerlei ontwikkelingen en regel-
geving was het onmogelijk om met het 
boerenbedrijfje door te gaan. Dus besloot 
Gerard om op 19 jarige leeftijd zich om te scholen 
naar de gezondheidszorg. Hij begon als ziekenverzorgende 
in het centrum van Amsterdam en volgde de opleiding 
HBO-V met als specialisatie: ouderenzorg. Omdat hij de 
vrijheid en het contact met mensen miste koos hij later 
voor de wijkverpleging in Haarlem, in combinatie met een 
indicatiebureau voor jeugdzorg. In het begin was het best 
moeilijk om als boerenzoon in een stad te wonen maar ook 
deze hobbel nam Gerard moeiteloos.

De grote verandering
Na al de jaren in de gezondheidszorg was Gerard aan ver-
andering toe. Op zijn 40ste levensjaar kwam er een om-
mekeer in zijn leven. Door toeval raakte hij in contact met 
iemand die bij Waternet werkte, die Gerard adviseerde 

Gerard Scholten
door Nel Kerkman

De eerste dorpsgenoot van het nieuwe jaar heeft, ondanks 
dat hij maar 5 jaar in Zandvoort woont, heel veel kennis 
over de Zandvoortse lora en fauna. Zijn naam is Gerard 
Scholten en van beroep is hij boswachter (recreatie/educa-
tie) bij het Waternet. 

                            Gerard Scholten

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478 
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Afhaalpunten:
- Gemeentehuis
- Bruna Balkenende
- Greeven Makelaardij
- Pluspunt Noord

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Boulevard Barnaart 12 - 2041 JA Zandvoort 
 Tel 023-8882992 - www.hetbadeendje.nl

Ook in

- goede sfeer en gezelligheid
 - (bedrijfs)feest en/of partij 
  - karaoke en/of talentenjacht

De  locatie in Zandvoort voor: 

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK
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Zondag
08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz  
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland  
17:00 uur De Avond  
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi  

Maandag
08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur Muziekkoerier  
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag
08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag
08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag
08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop  

Vrijdag
08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
15:00 uur Eurobreakdown  
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT  

Zaterdag
08:00 uur Toebak Leeft?  
10:00 uur Goedemorgen Zandvoort  
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zandvoort op Zaterdag  
17:00 uur Roy on-air (h)
19:00 uur Eurobreakdown (h)
21:00 uur Alternative FM
23:00 uur Night Walk  

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

radio + tv

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl 

Burn after reading
Intelligence is relative

Osbourne Cox is een 
voormalige CIA-agent 
die na zijn ontslag 
begint aan zijn me-
moires. Zijn inha-
lige en overspelige 
vrouw ziet de digi-
tale versie daarvan 
aan voor hun fi-
nanciële gegevens 
en gaat ermee aan 
de haal. Wanneer die 
gegevens vervolgens 
op straat komen te lig-
gen, zien twee sport-
schoolmedewerkers het 
aan voor gevoelige CIA-
informatie en proberen 
Osbourne te chanteren. 

 

‘Nieuw’
Ik heb iets gedaan, waarvan 
ik vind dat je het minstens 
één keer in je leven moet 
hebben gedaan. Voor de 
meesten misschien niet 
erg angstaanjagend, maar 
voor mij als beginneling 
zeker wél (inclusief zweet-
handjes en knikkende knie-
en)! Onder het mom van 
‘nieuw’ het nieuwe jaar in, 
besloot ik de stoute schoe-
nen eindelijk een keer aan 
te trekken en mijn haar een 
litsende kleur te geven. En 
litsend, nou dat is het ge-
worden hoor!

Ik wil er het liefst niet al 
te veel over kwijt (ik zou 
zeggen: je ziet het wel) en 
daarom houd ik het maar 
bij één woord: rood. Want 
mijn haar werd rood, of 
zoals mijn vrienden blijven 
volhouden: “er zit inderdaad 
een hele lichte rode gloed 
overheen”. Het gevolg is 
dat mijn vader me een ‘snol’ 
noemt, mijn eigen oma me 
amper meer herkent en ik 
mijn kamer in de beruchte 
kleur zie opgloeien als ik 
mezelf in de spiegel bekijk. 
Maar goed, het schijnt een 
kwestie van wennen te zijn. 
En dat was nou net het  
probleem, want na ruim 
twee weken was ik nog 
steeds niet echt gewend 
aan dat rare rode mens in 
de spiegel. 

Tot vanmorgen vroeg. Toen 
besefte ik dat het eigenlijk 
allemaal wel meevalt en ik 
zwaar overdrijf. Ik merkte 
dat er zelfs een spontaan 
gevoel van blijheid en trots 
in mij opkwam, omdat ik 
het eindelijk heb gedurfd! 
Hoe dan ook, toch ben ik blij 
dat een kleurspoeling bete-
kent dat de kleur elke week 
beetje bij beetje vervaagd 
en er binnen twee maan-
den volledig is uitgewassen. 
Dan zie ik mijn eigen, oude 
vertrouwde kleurtje weer 
terug. En met dat 
goede vooruitzicht ga 
ik toch ‘nieuw’ 2009 
in!

Vrijdag 9 januari: 
De ontknoping van de door deze krant ge organiseerde 
fotowedstrijd is bijna daar. Heb jij je  stem nog niet uit- 

gebracht op één van de 25 foto’s? Het kan nog tot en 
met vrijdag in het VVV kantoor in de Bakkerstraat.

Zaterdag 10 januari:  
Electric Trash in Patronaat Haarlem. De Duitse 
DJ D.I.M., de Londense DJ Elite Force (te horen 
op de soundtrack van ilms als The Matrix en 
Spiderman 2) en DJ Spliph. Electric Trash (18+) 
duurt van 23.00 uur tot 04.00 uur en een kaartje 
kost €11,-.

Zaterdag 10 januari:
Perron 3A, station Haarlem, is de locatie voor 
Salsa Station! Van 20.00 uur tot 01.00 uur kan 
je lekker los gaan op salsa, mambo en meren-
gue op de muziek van DJ Andres. Een kaartje 
aan de deur kost €5,-. 

Zondag 11 januari:
Koren zijn weer helemaal in sinds het pro-

gramma door Henny Huisman gepresenteerde 
tv programma Korenslag. Aanstaande zondag 

komen verschillende Zandvoortse koren zich laten 
horen in de St. Agatha Kerk, waaronder The Beach 
Pop Singers. Dit is het traditionele Zandvoortse 
Nieuwjaarsconcert, toegang is gratis en het con-

cert begint om 14.00 uur. 

I Know Where It’s @
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Uit de winter-dip-tip! 

De feestdagen zijn net achter de rug. Een dure maand vol met cadeautjes, lekker 
eten, oliebollen, vuurwerk, champagne, feestjes en chique kleding. Ook al heb je de 
laatste tijd behoorlijk wat geld over de bank  
gesmeten: één keertje in het jaar mag het! 

Behalve als je de staatsloterij jackpot van  
25 miljoen hebt gewonnen, zit je misschien 
net als de rest van Nederland wat krap bij kas. Daarom heeft de redactie van JONG 
voor jou de ultieme uit-je-winter-dip-tip om het nieuwe jaar toch nog leuk te begin-
nen. Zelfs als je niet zo heel veel saldo meer op je rekening hebt staan. Vooral voor 
de dames een uitgelezen kans om op koude winterdagen alleen of gezellig met 
vriendinnen te doen. 

Het is namelijk weer tijd voor de jaarlijkse uitverkoop! De winkels gooien met kor-
tingen van 20%, 50%, 60% en met een beetje mazzel tot soms wel 70%. Het mooie 
truitje dat je toen niet kon kopen, gaat nu voor de helft van de prijs weg. Of wat dacht 
je van die dure winterjas? Misschien zit er voor jou niks tussen, maar het blijft altijd 
leuk om in al die rekken en bakken met afgeprijsde artikelen te graaien. Dus, waar 
wacht je nog op? Pak je kans! Ga lekker op koopjes jacht. Zeker weten dat je daar 
vrolijk van wordt! 

Yes! De jaarlijkse winter 
uitverkoop is begonnen! 

Jerry Kramer, 25 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:
“….. om samen met mijn politieke vrienden Zandvoort meer op de kaart te zetten. Een badplaats met 
toekomstvisie, de realisatie een nieuw dorpscentrum (Louis Davidscarré), een plan voor de boulevard, 
dat zijn drie belangrijke items waar ik me het komende jaar voor zal inzetten. Uiteraard zal ik ook weer 
lekker gaan genieten van het strand en de zee!” 

Jurre Reijenga, 24 jaar en werkt bij de beveiliging op Schiphol:
“Mijn persoonlijke goede voornemen was om op 1 januari weer met de traditionele Nieuwjaarsduik mee 
te doen! Het was erg koud, maar het is een leuk evenement dat Zandvoort er zeker in moet houden de 
komende jaren. Een goed voornemen voor Zandvoort lijkt mij het organiseren van meer evenementen 
gericht op de jongeren, bijvoorbeeld meer dans- en zangfeesten. Het lijkt me ook heel goed als er een 
soort van jongerenpartij wordt opgericht!”

Gijs de Roode, 24 jaar, leraar aardrijkskunde en CDA-raadslid:
“… voor iedereen een heel mooi en gezond jaar waarbij we nu al een zonnige en een gezellige zomer 
tegemoet kunnen zien! Ik wens alle Zandvoorters een sociaal, cultureel, bestuurlijk, toeristisch, econo-
misch en sportief topjaar toe, zodat iedereen zijn of haar eigen doelen kan verwezenlijken!”

Er is weer een nieuw 
jaar begonnen en dat 
betekent: tijd voor 
goede voornemens! 
Stoppen met roken, 
meer sporten… je kent 
het wel. Daarom vra-
gen wij onze panelle-
den Jerry, Jurre en Gijs 
deze week, wat hun 
goede voornemens 
voor Zandvoort in het 
nieuwe jaar zijn. Als zij 
iets mochten verande-
ren in onze woonplaats 
in 2009, wat zou dat 
dan zijn? Of waar gaan 
zij zich voor inzetten? 
Wat wensen ze Zand-
voort en haar inwoners 
toe? En hebben ze mis-
schien ook nog per-
soonlijke voornemens? 

JONG!

“Mijn goede voornemen voor Zandvoort in 2009 is…”
De stelling:Talk of the town

Locatie Noord Locatie Centrum

Wijksteunpunt  Willemstraat 20

 Zandvoort Noord 2042 VB Zandvoort

Flemingstraat 55 Tel: 023 571 73 73

2041 VW Zandvoort 

Tel: 023 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

THEATERSPORT

Een goed voorbeeld van theatersport zijn De Lama’s. Tijdens 

trainingsavonden wordt er gewerkt met verschillende spel-

vormen en is er veel ruimte voor het ontwikkelen van eigen 

spelmogelijkheden. Er is geen voorbereiding nodig, je speelt 

gewoon en neemt risico’s in de improvisaties.

Onder leiding van Leo van Esch

Start: 26 januari 2009 t/m 20 april 2009

  Maandag: 19:45 – 22:15 uur

NORDIC WALKING

Nordic Walking is makkelijk aan te leren en voor alle leeftijden 

geschikt. Bij Nordic Walking gebruikt u 90% van alle spieren. 

Sporters én niet-sporters kunnen hier aan deelnemen. Het is de 

ideale mogelijkheid om op te starten met bewegen en geschikt 

voor mensen met een chronische aandoening. Ideaal voor pre-

ventie en revalidatie van cardiale aandoeningen en whiplash.

Start:  3 februari 2009 t/m 17 maart 2009

  Dinsdag 10:15 – 11:15 uur

DE 1000 & 1 DINGENCLUB

Van creatief tot cultuur. Wat wil jij? 

Knutselen, verven, koken, techniek, toneel, ilm, sport, muziek, 

dans, uitstapje.

Een middag waar je van alles doet. Maar ook een middag waar 

jij kunt laten weten wat jij graag zou willen doen.

Elke woensdagmiddag van 15.15-17.00 uur voor kinderen van 6 

tot 12 jaar. Prijs per middag � 2,--Tien rittenkaart: � 15,--. 

KINDERDISCO VRIJDAG 9 JANUARI PYAMA FEESTJE!!

Een DJ zorgt met muziek dat alle kinderen lekker kunnen dan-

sen en springen. Elke maand is er weer een ander themafeest, 

a.s. vrijdag  hebben we een pyama feestje. Neem je slaapkleren 

mee!!! En dan maken we er een leuk feestje van.

De kinderdisco is er voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. Tijdens de 

disco kunnen de kinderen snoep, chips en drinken kopen. Eén 

glas limonade is bij de prijs inbegrepen. Prijs: � 1,-- 

Tijd:  Altijd op de eerste vrijdag van de maand van 19.00 21.00 uur.

CHILL-OUT

Zit je in groep 7 of 8 en kom je uit Zandvoort, dan kun je 

voortaan op elke dinsdag, woensdag en donderdag van 15:00 

tot 17:00 naar ons nieuwe jeugdhonk “Chill Out” komen.  Je 

kunt hier lekker “chillen”, spelletjes doen, huiswerk maken, tv 

kijken, internetten, gamen op de Playstation of gewoon gezellig 

kletsen met andere kinderen. Er is voor iedereen wat te doen. 

Graag willen we met jullie overleggen welke activiteiten jullie 

leuk vinden. Deze kunnen we dan in de toekomst opzetten.

INFORMATIE
Wijksteunpunt spreekuren

- Medial

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tus-
sen 8:15 uur en 11:00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt 
(Andere dagen in het Huis in de Duinen).

- Loket Zandvoort 

Donderdagochtend van 09:00-11:00 uur.

-  Wijkmeesters EMM 

Dinsdag 15:00-16:00 uur

- Cliëntenservice ZorgContact

Maandagochtend 10:00-11:30 uur

Dat leidt tot meer pro-
blemen dan ze aankun-
nen. Hoofdrolspelers in 
de ilm zijn onder andere 
George Clooney, Frances 
McDormand en John 
Malkovich.



Zandvoortse Courant • nummer 02 • 08 januari 2009

18

De toekomst van de ouderenzorg staat op het spel

Inloopochtend 
voor rugpatiënten

Op vakantie zonder grenzen

In een welvarend land moe-
ten hulpbehoevende oude-
ren erop kunnen vertrouwen 
dat ze goed verzorgd worden. 
Dat vertrouwen staat onder 
druk. De media laten ons re-
gelmatig zien waar en hoe 
de kwaliteit in de ouderen-
zorg door de bodem zakt. Dat 
is pijnlijk voor cliënten, maar 
ook voor alle verzorgenden 
die zich met hart en ziel voor 
hen inzetten.
Arbeidsmarktonderzoeken 
voorspellen een fors tekort 
aan verzorgenden. Dat is 
oplosbaar indien veel meer 
schoolverlaters voor een 
baan in de ouderenzorg zou-
den kiezen. Bij ongewijzigd 
beleid is dat niet waarschijn-
lijk. Terwijl verzorgende zijn 
toch een prachtig beroep is, 
waarin je volop de kans krijgt 
om jezelf te leren kennen en 
als mens te groeien. Maar 
het beroep heeft veel van zijn 
glans verloren. Verzorgenden 

Tijdens de vakantieweek 
bestaat de mogelijkheid tot 
een vakantieadvies op maat. 
Tevens presenteert Mee 
Noordwest-Holland de va-
kantiegids 2009. Deze gids 
beschrijft diverse vakantie-
mogelijkheden voor kinderen, 
jongeren en volwassenen met 
een handicap of chronische 
ziekte. De reizen zijn binnen 
Nederland of naar het bui-
tenland, het aanbod varieert 
van ontspanning tot avon-
tuur en uitdaging. De gids is 
gratis verkrijgbaar bij MEE, 
tel: 0900-999 8888, e-mail: 
info@mailmee.nl of via de 
website: www.meenwh.nl.

Zij zijn voor u bereikbaar 
in het Informatiepunt 
Zorg Spaarnepoort in 
de centrale hal van het 
Spaarne Ziekenhuis lo-
catie Hoofddorp. Wilt u 
meer weten, dan kunt u 
contact opnemen met 
het Informatiepunt Zorg 
Spaarnepoort van het 
Spaarne Ziekenhuis, tel. 
 023 - 890  8360.

Hans Hoogerheide (hoofd P&O) en Ad de Jongh (onderwijsdirecteur) zijn ruim 30 jaar werkzaam in de ouderenzorg. 
Onlangs verscheen hun eerste boek ‘Wie zorgt er straks voor mij? Portretten van verzorgenden’. Ter voorbereiding 
op hun tweede boek schreven zij dit artikel. Er staat tevens een politieke thriller op stapel die zich afspeelt tegen 
de achtergrond van het blind najagen van eficiency in de ouderenzorg. Hieronder volgt hun niet opbeurende 
zienswijze op de ouderenzorg. Volgende week komen in deze krant het vervolg en hun visie over de gevolgen aan 
bod. En hoe het beter moet en kan.

De Nederlandse Vereniging Van Rugpatiënten (NVVR) ver-
zorgt op dinsdag 13 januari haar  maandelijkse inloopochtend 
in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Tussen 10.30 en 12.30 
uur zijn twee leden van de vereniging aanwezig om iedereen, 
die meer wil weten over hoe om te gaan met chronische rug-
klachten, persoonlijk te woord te staan. 

Tegenwoordig gaan Nederlanders gemiddeld twee keer per 
jaar op vakantie, variërend van exotische oorden tot een 
ietsvakantie op de Veluwe. Voor mensen met een beperking 
of chronische ziekte zijn ook veel mogelijkheden om er op 
uit te gaan. Om deze groep mensen hierover te informeren 
organiseert MEE Noordwest-Holland een vakantieweek van 
maandag 19 januari tot en met vrijdag 23 januari 2009.

50 plus pagina 
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Ouderenzorg in verdrukking

Het meenemen van rolstoel of rollator is geen probleem

hebben het gevoel dat het 
steeds moeilijker wordt om 
werkelijk iets voor hun cliën-
ten te betekenen, terwijl dat 
voor hen ooit de doorslag-
gevende reden was om voor 
het beroep te kiezen. 

Wat is er aan de hand?
De ouderenzorg is jarenlang 
stelselmatig uitgekleed. Als 
zorgaanbieder heb je altijd 
één zekerheid. Het budget 
van volgend jaar is lager dan 
het budget van dit jaar. Het 
gelag wordt betaald door 
verzorgenden en hun cliën-
ten, terwijl over hun hoofden 
heen politici en bestuurders 
elkaar vliegen afvangen en 
de zwarte piet toeschuiven.

Zorgconcerns worden ge-
rund alsof het bedrijven zijn. 
Sinds de invoering van de 
marktwerking beconcurre-
ren zorgaanbieders elkaar op 
kwaliteit en prijs. We hebben 

Vraag een vakantieadvies 
op maat aan
Zandvoorters en Bentvelders 
met een beperking of chroni-
sche ziekte kunnen tijdens de 
bovengenoemde week bij MEE 
Noordwest Holland regio Zuid-
Kennemerland terecht voor 
een persoonlijk vakantieadvies. 
Neem, liefst eerder, contact op  
met Bastiaan Vernhout, con-
sulent van MEE, en maak een 
afspraak via telefoon: 023-535 
8877. Nadat u uw wensen en 
uw mogelijkheden hebt aan-
gegeven voor een vakantie, 
gaat u samen met de consu-
lent op zoek naar de meest 
geschikte bestemming.

Het Informatiepunt Zorg 
Spaarnepoort is een uniek sa-
menwerkingsverband tussen 
diverse zorginstellingen in 
de regio’s Haarlemmermeer 
en Zuid Kennemerland. U 
kunt er terecht voor gerichte 
achtergrondinformatie over 
gezondheid, ziekte en het 
totale zorgaanbod. Meer in-
formatie vindt u  op www.
spaarnepoort.info.

gezien waar toe dat geleid 
heeft: een golf van fusies, to-
renhoge beloningen, fraude, 
faillissementen en goudge-
rande vertrekpremies.

Zorgaanbieders leveren 
geen zorg meer maar pro-
ductie. Prijsconcurrentie 
zet zorgaanbieders aan tot 
een bedrijfsmatige aanpak. 
Voorbeeld: het opsplitsen 
van bestaande taken zodat 
het eenvoudige werk door 
goedkopere medewerkers 
kan worden uitgevoerd. 
Ook dit gevolg kennen we: 
medewerkers die worden 
ontslagen omdat ze ‘te duur’ 
zijn en cliënten die hun ver-
trouwde hulp kwijtraken.

Kwaliteit wordt niet meer 
gezocht in mensen maar in 
systemen. Ingewijden weten 
dat je deskundige zorgverle-
ners nodig hebt om kwaliteit 
van zorg te kunnen bieden. 

Investeren in mensen is 
een must. Bij veel bestuur-
ders ontbreekt dat inzicht. 
In hun drang om snel te 
scoren, zoeken ze garanties 
voor kwaliteit in procedures 
en systemen. 

De ouderenzorg zucht onder 
het juk van de bureaucratie. 
Alles moet vooraf geïndi-
ceerd en genormeerd wor-
den en achteraf nog eens 
geregistreerd en gecontro-
leerd. Recent onderzoek laat 
zien dat medewerkers in de 
thuiszorg 30% van hun tijd 
kwijt zijn aan het invullen 
van formulieren. Hoe kan je 
iets wat in wezen zo simpel 
is, zo complex maken? (15 
september 2008 gepubli-
ceerd in Zorgvisie)

Volgende week publiceert 
de Zandvoortse Courant het 
vervolgverhaal van beide in-
siders.

door Dick ter Heijden
50plus@zandvoortsecourant.nl

   

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar:

Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort.

De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden

Aanschaf met PGB (persoonsgebonden budget) geen probleem.

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735
www.betermobiel.nl info@betermobiel.nl
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officieel dealer van
voor Gem. Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort

NU OOK VOOR BROMMOBIELEN

Kerstboom eruit…..
mooie plant erin!

ZandvoortPas 2009: Heeft u al uw nieuwe
ZandvoortPas aangevraagd?
Want dan kunt u weer een heel jaar profiteren van allerlei
aanbiedingen en voordelen in vele Zandvoortse winkels en bedrijven!

ZO
zie

ik

zandvoort

fotowedstrijd

Stem op uw favoriete foto via:
foto@zandvoortsecourant.nl

Tot en met 10 januari hangen de 25 geselecteerde foto’s op A4 
formaat in het VVV kantoor aan de Bakkerstraat. Daar kunt u 
de foto’s op uw gemak bekijken en in alle rust uw keuze maken 
door het invullen van een stemformuliertje. De VVV is zeven  
dagen per week geopend. U kunt ook op een ander tijdstip stem- 
men door een email te sturen naar: foto@zandvoortsecourant.nl

Vermeld altijd uw naam en adres, anders is uw stem niet geldig. 
Alleen inwoners van Zandvoort zijn stemgerechtigd.

De stemming sluit op zaterdag 10 januari. Maandag 12 januari 
wordt bekend gemaakt welke foto de meeste stemmen heeft 
gekregen en daarmee als winnaar wordt bekroond. De win-
nende foto wordt op canvasdoek geprint en zal een jaar lang 
op diverse Zandvoortse locaties worden tentoongesteld.

“Lekkerder in je vel 

door te sporten”

www.sportinzandvoort.nl
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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Kook eens anders
Recept Recept
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Het is weer mossel- en bockbiertijd. De Zandvoortse Courant vond voor u de ideale combinatie. 

Portobello’s gevuld met tonijn en ansjovis
Voorgerecht voor 6 personen

6 mooie portobello’s 
 (zeer grote champignons),
2 blikjes tonijn op olie 
 à (180 g),

8 ansjovisilets,
2 eetlepels kappertjes,
2 teentjes knolook 
 (ijngehakt of geperst),

2 sjalotjes (gesnipperd),
1 eetlepel mayonaise,
100 g geraspte belegen kaas.

Bereiding:
Draai de stelen voorzichtig uit de portobello’s en snijd de stelen ijn. Snijd de ansjovisilets in kleine stukjes. Meng deze 
met de ijngesneden stelen, kappertjes, knolook, sjalotjes, mayonaise, peper en zout door de tonijn. Vul de portobello’s 
met dit mengsel en zet ze naast elkaar in een ingevette ovenschaal. Verdeel de geraspte kaas erover. Bak de portobello’s 
20 minuten in de oven. Serveer ze lauwwarm met warme toast en boter. De tonijn kan eventueel worden vervangen 
door (rode) zalm uit blik. Dit gerecht kan ook worden bereid in de magnetron: 8-10 minuten op 800 watt.

Benodigdheden:

   17 21       12 6

 16         11 22\5    

 10     21 11\23        

   24         25   

  8     15\11      

   15    12\15        

   11 12\21           9

 25           7   

 12           13

 BD   BAA   EAAK
   x   =  
 x   +   -
 AJ   DCK   DKA
   +   =  
         
 DKE   KKE   BJJA
   +   =  

    17 21         12 6

 16 9 7     11 22\5 4 1

 10 8 2 21 11\23 4 6 8 5

   24 3 1 8 7 5 25  

   8 1 4 3 15\11 3 8  

   15 8 7 12\15 6 7 2  

   11 12\21 3 4 9 1 4 9

 25 2 9 6 8   7 5 2

 12 9 3       13 6 7

 17 x 144 = 2448
   x   +   -          
 46 + 738 = 784
         
         
 782 + 882 = 1664

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

De oplossing staat onderaan deze pagina

De oplossing staat onderaan deze pagina

De hond van deze week was  niet zo ‘lucky’ toen hij 
hier binnen kwam. Lucky was namelijk altijd sa-
men met zijn broer in huis, todat op een gegeven 
moment dat niet meer ging. Eén van de twee moest 
het huis verlaten. Dat was Lucky dus. In het begin was 
hij erg angstig en wilde hij niet zo veel. Inmiddels is 
hij lekker gewend en gaat graag mee voor een wan-
deling en speelt nog wel eens met een teefje hier in 
de opvang.  Thuis was hij vrij dominant en daardoor 
niet te houden in huis samen met de andere hond. 
We merken wel dat als Lucky iets zat is, dat de andere hond dan echt moet gaan 
oppassen. 

Lucky heeft veel energie dus lekker lange wandelingen langs het strand of in het 
bos ziet hij wel zitten. Hij kan even alleen zijn, maar was natuurlijk wel altijd met 
een andere hond in huis. We plaatsen hem overigens niet meer bij een andere 
hond. Met katten kan hij het niet zo goed vinden, dus dat is ook geen optie. Hij 
was wel aan kinderen gewend, dus dat is dan weer een goeie meevaller. Wie 
geeft Lucky een nieuw leven?

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. 
Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Meer informatie via tel. 5713888.

Dier van de Week

  

- in de Dr. C.A. Gerkestraat direct na de aansluiting met de 
Tolweg;
- in de Tolweg direct na de aansluiting met de Haarlemmer-
straat in zuidelijk richting.

Het eindigen van een voorrangsweg door het plaatsen van 
het bord B2 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende 
locatie:
- in de Dr. C.A. Gerkestraat even na de aansluiting met De 
Schelp.

Het plaatsen van een waarschuwing voor een uitrit door het 
plaatsen van het bord J37 van bijlage 1 van het RVV1990 met 
het onderbord ‘uitrit’ op de volgende locatie:
- in de Dr. C.A. Gerkestraat direct voor de aansluiting met 
De Schelp.

Het plaatsen van een voorrangsregeling door het plaatsen van 
het bord 0701 van bijlage 1 van het RVV1990 op de volgende 
locaties:
- in de Tolweg vanuit het noorden voor de aansluiting met de 
Dr. C.A. Gerkestraat;
- in de Tolweg vanuit het zuiden voor de aansluiting met de 
Dr. C.A. Gerkestraat;
- in de Dr. C.A. Gerkestraat voor de aansluiting met de Tolweg.

Het instellen van een verplicht fietspad door het plaatsen van het 
bord G11 van bijlage 1 van het RVV1990 op de volgende locatie:
- op het fietspad naast de Dr. C.A. Gerkestraat direct na het 
kruispunt met de Tolweg.

Het instellen van een zebrapad door het plaatsen van zebra-
markering inclusief de borden L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 
op de volgende locaties:
- in de Dr. C.A. Gerkestraat direct na het kruispunt met de 
Brederodestraat;
- in de Dr. C.A. Gerkestraat even voor het kruispunt met de 
Tolweg.

Het instellen van een voorrangsregeling door het aanbrengen 
van  haaientanden op de volgende locatie:
- in de Tolweg op het kruispunt met de Dr. C.A. Gerkestraat;
- in de Dr. C.A. Gerkestraat direct voor het kruispunt met de 
Tolweg.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een 
termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzend-
datum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is 
dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met vermelding 
van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college 
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om 
een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Ingeko en vergunningenaanvragen
Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Duintjesveldweg, (sportcomplex Duintjesveld), datum aan-
vraag 19 december 2008, 21 populieren,  overlast. 
- Dr. Kuyperstraat 7, aangevraagd 26 november 2008, één co-
nifeer, overlast door de wortels.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en) 
ligt/liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een 
termijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schrifte-
lijk kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

er onden besluiten
Bouw , sloop  en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Potgieterstraat 38, veranderen woning, verzonden 31 decem-
ber 2008, 2007-241Rv.

Bentveld:
- Ebbingeweg 1, plaatsen bijgebouw, verzonden 30 december 
2008, 2008-161Lv.

Verkeersbesluit definitieve situatie Dr. C. . Gerkestraat
Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort 
heeft besloten na herinrichting van de Dr. C.A. Gerkestraat over 
te gaan tot plaatsing van de volgende maatregelen:

Het instellen van een geslotenverklaring in één richting voor 
bestuurders door het plaatsen van de borden C2 van bijlage 
I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
(hierna: RVV 1990) op de volgende locaties:
- in de Dr. C.A. Gerkestraat direct ten westen van de aansluiting 
met de Tolweg
(2 keer);
- in de Brederodestraat direct na de aansluiting met de Dr. C.A. 
Gerkestraat.

Het instellen van een eenrichtingsweg door het plaatsen van 
de borden C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende 
locaties:
- in de Dr. C.A. Gerkestraat ter hoogte van de aansluiting met 
de Brederodestraat;
- in de Dr. C.A. Gerkestraat ter hoogte van de aansluiting met 
de Schelpstraat;
- in de Dr. C.A. Gerkestraat ter hoogte van de uitrit van De 
Schelp.

Het instellen van een voorrangskruispunt met een zijweg links 
door het plaatsen van het bord B4 van bijlage 1 van het RVV 1990 
op de volgende locatie:
- in de Dr. C.A. Gerkestraat voor de aansluiting met de Schelp-
straat.

Het instellen van een voorrangsweg door het plaatsen van het 
bord B1 uit bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende locaties:
-in de Dr. C.A. Gerkestraat direct na de aansluiting met de 
Schelpstraat;

Gemeentelijke publicatie week 2  2

Vergadering College 
Op 6 januari 2009 heeft het college van Burgemeester en Wet-
houders vergaderd. 30 december jl. vergaderde het college niet. 
Dat betekent dat de besluitenlijst van de collegevergadering 
van  23 december en de verdere in de weken 52 (2008) en 1 
(2009) door het college genomen besluiten in week 2 officieel 
zijn vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Commissie Raadszaken
De Commissie Raadszaken vergadert op 13 januari vanaf 20.00 
uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De en-
tree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Opening     
- Vaststellen agenda
- Besluitenlijsten 11 en 25 november 2008
- Vast agendapunt: Informatie college/burgemeester
- Verzoekschrift hr. Stolk ‘busbaan’
- Herziening bestemmingsplan Kostverlorenstraat e.o. 
- Wijziging Nota bijzondere bijstand en minimabeleid
- Rondvraag
- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-
pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Commissie Planning en Control
De Commissie Planning en Control vergadert op 14 januari vanaf 
20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De 
entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststelling agenda
- Besluitenlijsten (inclusief besloten deel) van 26 november 
2008
- Vaste agendapunten (Alleen indien aan de orde of vooraf 
verzocht)
- Parkeercijfers Brederodebuurt
- Voortgangsinformatie project Middenboulevard
- Rondvraag
- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-
pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

itnodiging openbare vergadering Wmo raad
Op maandag 12 januari aanstaande vergadert de Wmo-raad over 
welzijnszaken die van belang zijn voor alle burgers. De vergade-
ringen van de Wmo-raad zullen -zonder tegenbericht- worden 
gehouden op de tweede maandag van iedere maand. Besproken 
worden de uit te brengen adviezen aan het College van B&W 
over het “Beleidsvoorstel aanbesteding hulp bij het huishouden 
2009-2011” en de nota “Visie Wonen, Welzijn en Zorg. Iedereen is 
van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij te wonen. 
De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, kleine zaal, 
en begint om 19.30 uur.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Zandvoortse Postzegel Club

Nieuw bestuur Hoogheem- 
raadschap van Rijnland

Er is gelegenheid voor alle 
handel en wandel betref-
fende postzegels en kan 
men met medeilatelisten 
van gedachten wisselen 
over alle aspecten van de 
postzegel. Bent u geïnte-
resseerd, kom gerust eens 

Hellinga noemt het onder-
handelingsproces “uniek 
voor de waterschappen”. Er 
zal versterkt worden ingezet 
op de uitvoering van de plan-
nen. Na de eerste inventari-
serende gesprekken en een 
samen gevormde aanzet tot 
een breed gedragen bestuur-
sprogramma met alle par-

Op dinsdag 13 januari houdt de Zandvoortse Postzegel Club 
weer  haar maandelijkse clubavond. In één van de zalen van 
Pluspunt Noord is iedereen welkom vanaf 19.00 uur.

CDA-lijsttrekker en winnaar bij de Hoogheemraadschapverkiezingen van afgelopen novem-
ber, Pieter Hellinga, heeft het voortouw genomen bij de vorming van een nieuw Dagelijks 
Bestuur (DB) voor het Hoogheemraadschap. Tijdens de coalitiegesprekken heeft Hellinga met 
name gesproken over politiek-bestuurlijke onderwerpen die de komende tijd aan bod komen. 
De coalitie die het DB gaat vormen bestaat uit 5 partijen.

langs, de toegang is gratis. 
Voor nadere inlichtingen 
kunt u dagelijks na 18.00 
uur bellen met F. Tervelde 
(tel. 5712303) of H. den Duijn 
(tel. 5378129). Graag tot 
ziens op dinsdag 13 januari 
in de Flemingstraat.

tijen, zijn ook de namen van 
de nieuwe Hoogheemraden 
bekend. Het nieuwe dage-
lijks bestuur van Dijkgraaf 
en Hoogheemraden (D&H) 
bestaat uit:

Pieter Hellinga (CDA en tevens 
locodijkgraaf), Hans Pluckel 
(VVD), Hans Schouffoer 

(Water Natuurlijk), Aad 
Straathof (geborgde zetel 
van LTO) en Thea de Roos-van 
Rooden (PvdA). Voorzitter 
van het dagelijks bestuur is 
de door de kroon benoemde 
Dijkgraaf Gerard Doornbos. 
Secretaris is Aart Haitjema, 
directeur van het hoog-
heemraadschap.
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Voerman en Huisman winnen eerste race in 2009

Komende zaterdag schoolbasketbal

De start was voor sommige 
equipes er een van twijfel. 
Het wegdek was koud en 
nat, waardoor in de opwar-
mingsronde al sommige 
deelnemers spinden omdat 
ze niet de juiste rubber-
soort eronder hadden zit-
ten. Het duo Peter Fontijn en 
Zandvoorter Peter Furth had 
een goede keuze gemaakt 
en lieten op de witte BMW 
‘intermediates’ monteren. 
De intermediate is een band 
die op een half natte en half 
droge baan wordt gebruikt 
en de beide Peters profi-
teerden vooral in de ope-
ningsfase van de race volop 
daarvan. Na de eerste ronde 
had het duo, met Fontijn aan 
het stuur, al een behoorlijke 
voorsprong op de rest van 

het veld. Lang mocht de half 
Zandvoortse equipe er niet 
van genieten. Na ongeveer 
vier ronden waren de snel-
lere deelnemers de BMW 
al weer voorbij. Uiteindelijk 
pakte het duo de veertiende 
plaats. “We hadden vooral 
problemen met de ramen 
die van binnen besloegen. 
Als je dan later in het donker 
rijdt, is dat gewoon gevaar-
lijk”, aldus Furth na aloop.

Het was weer kommer en 
kwel bij de kampioen van 
afgelopen jaar Michael 
Bleekemolen. In de vorige 
race, de Zandvoort 500, be-
gaf de aandrijfas van zijn 
Porsche het, maar nu par-
keerde collega Kees Bouhuys 
de wagen tegen de vangrail 

in de Hugenholtzbocht. “Ik 
was igurant”, aldus een wat 
beteuterde Bleekemolen.

Opvallend was de deelna-
me van Melanie Lancaster 
in de Divisie IV. De jonge 
Zandvoortse reed in een 
Seat Ibiza diesel, maar had 

autosport 

basketbal

Komende zaterdag, 10 januari, is het weer tijd voor  
het traditionele schoolbasketbaltoernooi. Voor de 35e 
keer heeft basketbalvereniging The Lions de jongens 
en de meisjes van de groepen 8 van de Zandvoortse  
basisscholen uitgenodigd om te komen strijden voor 
de titel ‘Kampioen 2009’. De kampioen van vorig jaar,  
de Beatrixschool,  zal de titel dit jaar verdedigen. Er  
zullen 2 meisjesteams van de Oranje Nassauschool  
deelnemen.

De eerste ronden werden in daglicht gereden | Foto: Chris Schotanus

In het donker lieten de banden mooi verlichte sporen 
achter op het asfalt | Foto: Chris Schotanus

veel ruzie met de wagen. 
“Ik had gewoon geen grip”, 
aldus Lancaster die een 
equipe vormde met Rogier 
Koper. Uiteindelijk kwam 
het duo niet echt in het 
stuk voor, maar werd de 
Nieuwjaarsrace wel uitge-
reden.

In divisie II ging de overwin-
ning naar Rob de Laat en 
Theo de Prenter met een 
BMW Compact. In de Divisie 
III was de overwinning weg-
gelegd voor Simon Knap en 
Vincent van der Valk met 
een Renault Clio. In divisie 
IV legden Henk Thuis en 
Donald Molenaar met een 
Honda Civic beslag op de 
eerste plek.

Door deze resultaten staan 
nu twee equipes in het 
totaalklassement boven-
aan met een gelijk aantal 
punten. Equipe De Laat/De 
Prenter heeft net als equipe 
Knap/Van der Valk nu even-
veel punten. De volgende 
race is op 8 februari op het 
Circuit Park Zandvoort.

Het beloofd weer een span-
nende strijd te worden die 
om 10.00 uur los zal barsten. 
De eerste 6 wedstrijden zul-
len alleen de meisjes aan 
bod komen omdat daar 21 
wedstrijden gespeeld moe-
ten worden en bij de jongens 
slechts 15. Gestreden wordt er 
om de kampioensbeker bij zo-
wel de jongens als de meisjes. 

De belangrijkste beker is ech-
ter de ‘over all-beker’ die gaat 
naar de school met de beste 
prestaties in beide categorie-
en. De Zandvoortse Sportraad 
zal tevens een sportiviteits-
prijs beschikbaar stellen. Het 
toernooi begint om 10.00 uur 
en de prijsuitreiking zal rond 
17.15 uur plaatsvinden. De zaal 
gaat om 09.30 uur open.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Febo
Filoxenia Greek Cuisine
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Harocamo 
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide
OHD
Pluspunt
Printing People
Selekt Mail
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vitaress Full Service
Zandvoort Optiek

(In alfabetische volgorde) 
Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Auto Strijder 
Bertram & Brood
Beter Mobiel
BIAmed Medisch Instituut
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Neuf
Café Oomstee
Café ‘t Badeendje
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Danzee

adverteerders

ZSC hakt VOS in de pan

Al direct na aanvang werd 
duidelijk dat dit ZSC zich 
de kaas niet van het brood 
wenste te laten eten. Door 
middel van een aantal break 
outs ging ZSC direct aan de 
leiding, de Zandvoortse keep-
ster had hierin een groot 
aandeel. Alles klopte bij 
Zandvoort. De snelle break 
outs werden vaak succesvol 
afgerond en bij rust was de 
stand al opgelopen tot 12-5 
in het voordeel van onze 
plaatsgenoten.

Na rust een zelfde beeld. 
Veel Zandvoorts voordeel dat 
ook werd uitgebuid. Vooral 
Daphina van Rhee, Romena 
Daniëls en Lucia v.d. Drift, 
zonder de andere dames te 
kort te doen, leefden zich 
uit. Zandvoort liep steeds 
verder weg en het is slechts 

handbal

Eindelijk hebben de handbaldames van ZSC het zoet van 
een overwinning in de zaalcompetitie kunnen smaken. In 
de ‘eigen’ Korver Sporthal werden de reserve dames van 
VOS uit Badhoevedorp met 23-12 volledig in de pan gehakt.

Sprongschot van Romena Daniëls

De traditionele Nieuwjaarsrace, die op de eerste zondag in het nieuwe jaar plaatsvond, 
werd een prooi voor het Porsche-duo Roeland Voerman en Duncan Huisman. De beide 
heren hadden een comfortabele voorsprong van twee ronden op de achtervolgers Frits 
Hessing en Huub Vermeulen met een DNRT V8 Silhoutte. Derde eindigde de BMW van 
Sybren van der Goot en André de Vries. 

te danken aan één dame 
van VOS, met een snoeihard 
afstandsschot, die er voor 
zorgde dat haar ploeg terug 
kon komen tot 7 punten, ver-
der liet Zandvoort het niet 
komen. In de laatste minu-
ten was de tegenstand van 
de gasten, die geen reserves 
op de bank hadden zitten, 
gebroken en liep Zandvoort 
alsnog uit naar een grote 
overwinning. “Eindelijk eens 
een goede overwinning van 
de dames. Ik ben daar heel 
blij mee”, zei coach Rob Til 
na aloop. 

Scores: Romena Daniëls 5, 
Daphina van Rhee 5, Lucia 
v.d. Drift 4, Naomi Kaspers 
3 en Asia El Bakkali, Laura 
Koning en Martine Balk 
maakten met ieder 2 doel-
punten de 23 vol.

Voetbal
SV Zandvoort zaterdag
2e klasse A pnt.-wedstr.
1 Swift 28-12  
2 Marken 27-13 
3 Kennemerland 21-13 
4 HCSC 20-10 
5 Monnickendam 18-12 
6 SV Zandvoort 17-12 
7 DVVA 17-13 
8 HBOK 16-11 
9 ZOB 16-13 
10 Amstelveen 13-13 
11 WV-HEDW 7-12 
12 ZCFC 5-12 

Handbal
ZSC handbal veldcompetitie
Poule SB pnt.-wedstr.
1 Aristos 14-7
2 ZSC 11-7
3 DSS 2 10-7
4 Vido 2 6-7
5 KDO 6-7
6 Westsite 2 6-7
7 NEA 3-7
8 Wijk aan zee 0-7

Basketbal
The Lions dames
Rayon 1 pnt.-wedstr. winst%
1 FAC 12 100-24
2 Akrides 2 18-11 81.82
3 Hoofddorp 16-11 71.73
4 Onze Gezellen 16-12 66.67
5 BV Lely 2 14-12 58.33
6 The Falcons 10-11 45.45
7 Alkmaar Guardians 10-1 2 41.67
8 The Lions 6-12 25
9 BC Schrobbelaar 4-11 18.18
10 US 2 4-12 16.67
11 AMVJ 0-10 0.00
12 Mosquito’s  3 teruggetrokken

Standen Zandvoortse sportploegen

SV Zandvoort zondag
4e klasse D pnt.-wedstr.
1 Concordia 36-13
2 Bloemendaal 29-13
3 Olympia Haarlem 28-12
4 Ripperda 23-12
5 DSK 19-13
6 Zwanenburg 18-12
7 SVIJ 17-13
8 De Brug 16-11
9 Alliance ’22 11-13
10 Schoten 10-13
11 Geel Wit 6-12
12 SV Zandvoort 1-13

ZSC handbal zaalcompetitie
Klasse SB pnt.-wedstr.
1 Westsite 2 13-7
2 Lotus 2 12-7
3 FIQAS/Aalsmeer 4 6-6
4 Zeeburg 2 6-6
5 CTO ’70 5-5
6 Vriendschap/TOB 4  4-7
7 VOS 2 2-6
8 ZSC 2-6

The Lions heren
Rayon 3 pnt.-wedstr. winst%
1 Akrides 4 20-10 100
2 ProBuild Lions 14-9 77.78
3 Flashing Heiloo 12-9 66.67
4 HOC 10 60-12 
5 GBM/Volendam 10-10 50
6 BC Schrobbelaar 2 10-10 50
7 The Lions 8-10 40
8 Onze Gezellen 2 8-10 40
9 Derba 2 8-10 40
10 Alkmaar Guardians 4-10 20
11 US 4 2-10 10

Jan Hein Carree, voorzit-
ter van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade (ZRB), blik-
te kort terug op 2008 waar-
in hij twee incidenten naar 
voren haalde waarbij het 
gelukkig goed aliep, maar 
waar het net zo goed anders 
had kunnen zijn. “Dankzij de 
samenwerking tussen een 
aantal organisaties ging 
het goed maar er zal geëva-
lueerd moeten worden om 
problemen in de toekomst 
te voorkomen”, aldus Carree. 
Tevens memoreerde hij het 
vaststellen door het bestuur 
van een jeugdplan, dat er-
voor moet gaan zorgen dat 
de ZRB ook in de toekomst 
over voldoende vrijwilligers 
kan beschikken. Bij een ande-
re vooruitblik merkte hij op 
dat er in de toekomst meer 
regionale samenwerking zal 
komen. Carree is daar een 
groot voorstander van.

Peter Berkhout, algemeen 
voorzitter van ZSC, sprak ten 
overstaan van een volle kan-
tine ook een aantal woorden. 
Hij was blij met de progressie 
die de fusieclub doormaakt en 
heeft veel vertrouwen in de 
toekomst. Evenals vorig jaar, 

Sportbestuurders 
blikken vooruit

Een aantal Zandvoortse sportverenigingen heeft afge-
lopen weekend hun leden, sponsors en sympathisanten 
door middel van een nieuwjaarsreceptie de beste wensen 
overhandigd. Dat dit gepaard ging met toespraken van de 
voorzitters, moge duidelijk zijn.

Jan Hein Carree

Wim Pennings wordt gefeliciteerd door Peter Berkhout

toen Matthé Crabbendam de 
hoge pauselijk onderschei-
ding Pro Ecclesia et Pontiice 
kreeg opgespeld, was er weer 
een lid van ZSC dat een bui-
tengewone prestatie heeft 
neergezet. Wim Pennings 
heeft het gepresteerd om 50 
jaar lang voor het Nederlands 
Handbal Verbond de scheids-
rechterluit te hanteren. Ook 
was hij de laatste 20 jaar ac-
tief als rapporteur en begelei-
der van scheidsrechters. Voor 
deze prestatie had Berkhout 
een geschenk onder couvert 
voor de jubilaris.

Voorzitter ad interim van The 
Lions, Johan Beerepoot, was 
na aloop van het traditione-
le nieuwjaarstoernooi vooral 
blij met het invullen van een 
scheidsrechterspoule om 
aan de eisen van het district 
te kunnen voldoen. Per team 
dat in de rayonklasse speelt 

moet een basketbalvereni-
ging een hoog gekwaliiceer-
de scheidsrechter leveren. 
Door middel van deze poule 
kunnen de Zandvoortse he-
ren- en damesteam in hun 
respectievelijke rayonklassen 
blijven spelen.

Sportraad Zandvoort stelt voor 

ieder schoolsportevenement een

sportiviteitsprijs ter beschikking

www.sportinzandvoort.nl
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Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

De Mannetjes
Terechte winnaar

fotowedstrijd

‘Maar toch jammer dat ze  
ons van de winnende foto  

hebben afgesneden.  
Wij staan er net niet op!’

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Donker oerbrood 800gr , zeer donker 
volkoren zonder hele pitten en 
gedecoreerd met rogge € 2,50 

Saucijzenbroodje dagelijks  
vers gebakken € 1,25 

Ook hebben wij in ons assortiment, 
chocoladebrood, suikerbrood, 

ontbijtkoek met en zonder kandij, 
overheerlijk volkorenbeschuit,  

div. soorten koek 

Ook kunt u bij ons terecht voor div. 
soorten koffie of lekkere warme 

chocolademelk met slagroom

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Gedurende hele 
maand januari gratis 

contactlens aanpassing + 
1 maand gratis uitproberen!

Contactlenzen actie!

Nieuws wacht geen dag en zeker geen week! 
Gratis accuraat, actueel gemeente-nieuws. 

Elke werkdag met de mail bezorgd. 
Geef u op voor ZandvoortNieuws. Ga naar 

www.zandvoort.nl - ZandvoortNieuws. 
Nog nooit was u zo goed op de hoogte van wat uw 

gemeente voorbereidt, doet  en onderneemt. 

“En toen pakte ik mijn mobiele telefoon en maakte de foto”, legde Alex van der Poll, win-
naar van de door de Zandvoortse Courant uitgeschreven fotowedstrijd, uit aan zijn stom-
verbaasde toehoorders tijdens de prijsuitreiking in grand café Danzee. Deelnemers met 
de mooiste en duurste camera’s hadden ‘verloren’ van een in hun ogen verwerpelijk nie-
mendalletje. Van der Poll kreeg zijn winnende ‘kiek’ op canvas gedrukt als beloning.

Nek-aan-nekrace
Het is het moment dat je 
moet zien om een mooie foto 
te maken. Tientallen foto’s 
werden door de organisatie 
ontvangen en beoordeeld. 
Van deze foto’s werden er 
25 genomineerd waarop tot 
afgelopen week door enkele 
honderden is gestemd. Het 
bleek een nek-aan-nek race 
te gaan worden tussen de 
eerste vijf. “Er waren slechts 
een paar stemmen verschil 
tussen nummer 1 en 2 en 
tussen nummer 2 en 3”, al-
dus Zonneveld. “Toch is het 
jammer dat er gestemd kan 
worden, je kan dan mensen 
mobiliseren om op je te 
stemmen. Misschien moet 
er als er een vervolg komt, 
door een deskundige jury 
een winnaar worden aan-
gewezen”, was een com-

mentaar dat een paar keer 
gehoord werd.

Tournee
De 25 foto’s gaan nu op tour-
nee. Als eerste zal de gemeen-
te Zandvoort ze tentoonstel-
len in de centrale hal van 
het raadhuis. Deze expositie 
wordt vandaag, donderdag 
15 januari, door burgemees-
ter Niek Meijer om 17.30 uur 
officieel geopend. Waar ze 
daarna naartoe gaan wordt 
op een later tijdstip bekend 
gemaakt.

De officiële uitslag is als 
volgt: 1. Alex van der Poll 
(fotonummer 21); 2. Irma de 
Jong – van Middelkoop (9); 3. 
Gerard Boukes (14); 4. Peter 
Kuin (2); gedeeld 5. Mariël 
van der Meer (6) en Brigitte 
Nederpelt (19). 

De 25 genomineerde foto’s, 
die enkele weken in het VVV 
kantoor hadden gehangen 
en waarop door dorpsgeno-
ten link was gestemd, waren 
opgehangen in Danzee. De 
foto’s werden door de uit-
genodigde genomineerden 
driftig besproken. De mees-
te  foto’s waren duidelijk 
Zandvoort en een aantal had 
ook ergens anders gemaakt 
kunnen zijn. Zandvoorter van 
het Jaar Marcel Meijer, die 
nog een jaar langer deze ti-
tel mag dragen, becommen-
tarieerde de foto’s en wees 
vooral op de natuur die zo 
duidelijk bij onze woonplaats 
hoort. Voordat juryvoorzitter 
Ben Zonneveld aan de prijs-
uitreiking begon, interviewde 
hij een paar aanwezigen en 
vroeg hun naar ‘het verhaal 
achter de foto’.

Alex van der Poll bij zijn winnende foto

Dansen op de schaatsen

De landelijke ijskoorts kende ook in Zandvoort zijn ge-
volg. Vooral veel kinderen bonden de schaatsen onder 
om de bevroren wateren te trotseren. Hier blijft dat 
beperkt tot het Zwanenmeer, de oude ‘Vijverhut’ of 
een opgespoten speelveldje, maar de pret was er zeker 
niet minder om. Zo werd er zelfs een heuse ‘Disco on 
Ice’ georganiseerd. 

vervolg op pagina 7

Openingsconcert
Zondag 18 januari 2009

Heemsteeds Philharmonisch Orkest

o.l.v. Dick Verhoef

Locatie: Protestantse kerk, Kerkplein 1
Aanvang: 15.00 uur (kerk open: 14.30 uur)
Toegang: gratis
www.classicconcerts.nl

Alex van der Poll wint fotowedstrijd Disco op het ijs
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burgerlijke stand
20 december 2008 - 9 januari 2009 
Geboren:
Tristan Morris, zoon van: Verbrugge, Ferry en: van der Horst, 
Nicole Marije.
Tess Tine, dochter van: Floris, Ronald en: Akkerman, 
Lydia Nicolette.
Koen, zoon van: Attema, Martijn en: van de Biezenbos, 
Anna Louise.
Jasper, zoon van: Attema, Martijn en: van de Biezenbos, 
Anna Louise.
Jans, dochter van: van den Burg, Martijn Jeroen en: 
de Jong, Karina. 
Diyar, dochter van: Ceyran, Bülent en: Ceyran, Handan.
Timo Dirk Cornelis, zoon van: Stam, Martijn Jan en: 
Andel, Annemieke.
Dick, zoon van: Groenestein, Leo en: Schouten, Peggy Alexandra.
Keano Niko, zoon van: Geers, Martin Joost en: 
Uit den Boogaard, Chantal.
Gehuwd:
Goossens, Bartholomeus Wilhelmus en: Sonneveld, Debby.
Overleden: 
van de Graaf geb. Stoffelen, Catharina Adriana, oud 89 jaar.
Elsinga, Johan, oud 74 jaar.
van den Heuvel geb. Dettloff, Emmi Berta Martha Johanne, 
oud 89 jaar.
Unger, Matthias Josef, oud 80 jaar.
Nooij geb. van Essen, Cornelia, oud 90 jaar.  
Hanaseth, Arthur Marius, oud 77 jaar.
de Waal, Iwan Richard, oud 45 jaar.
Dalman geb. Bergacker, Jacoba, oud 97 jaar.
Oijevaar geb. Boer, Wilhelmina, oud 93 jaar.
Meijer, Gerard Lambertus, oud 55 jaar.
Seders geb. Overmars, Hendrika Johanna Everdina, oud 86 jaar.
Valken geb. Vis, Lena Cornelia, oud 88 jaar.
Schuiten, Robert Cornelis, oud 65 jaar.
Gabriëls geb. de Raad, Annegiena, oud 55 jaar.
Veenstra geb. Hoedt, Norma Diana, oud 57 jaar.
Ottho geb. Adriaans, Adriana, oud 88 jaar.
Tordoir geb. de Vreeze, Petronella Maria Ida, oud 88 jaar. 

cartoon Hans van Pelt

IJspret
Als je dit leest, is de ijsgek-
te waarschijnlijk al voorbij. 
Nederland en natuurijs. Er 
breekt dan een soort euforie 
uit. Compleet met oranje fel-
gekleurde Unox mutsen. En 
erwtensoep en rookworst. De 
sfeer is fantastisch. Juichende 
mensen aan de Oostvaarders 
plassen. Prachtige beelden 
van zwoegende schaatsers. 
Nederlandse kampioenschap-
pen schaatsen op natuurijs. 
Met op het eind zelfs het 
Wilhelmus in een carnava-
leske sfeer.
“Heb je al geschaatst?”. Infor-
meert mijn vriendin vanuit 
Spanje. Via haar satelliet TV 
heeft ze de sfeervolle beelden 
gevolgd. Ik schaatsen? Ja. Ooit 
stond ik op de ijzers. Maar de 
Noren liggen nu in de doos. 
Laatste datum 1997. Dat is nu 
12 jaar geleden. Ik heb ze toen 
zelfs laten slijpen. Of ik nu 
weer ga schaatsen? Denk het 
niet. De kou houdt me tegen; 
en de kans dat ik val. Een bles-
sure is zo opgelopen.
Een advertentie om de 
schaatsen te verkopen heeft 
niet geholpen. Een blik op-
www.marktplaats.nl helpt 
me uit de droom. Er zijn zo-
veel schaatsen te koop. Ach. 
Tegenwoordig hebben ze 
van die mooie glijders. Met 
plastic schoenen eraan vast. 
Zonder veters. Met van die 
klik-klak klemmen. Kleinzoon 
heeft ondertussen ook van die 
kekke hockeyschaatsen. Maat 
42, dezelfde maat als zijn opa 
nu heeft. “Nee. Ik heb nog niet 
geschaatst. En ik doe het ook 
niet meer”. 
Vriendin begrijpt mijn besluit. 
Maar ze hoopt wél dat de 
schaatspret lang voortduurt. 
Vanuit Spanje zien die beelden 
er ook prachtig uit. “Volgend 
jaar kom ik naar Nederland!” 
roept ze enthousiast door de 
telefoon. Volgend jaar? Volgens 
mij hebben we maar één keer 
in de tien jaar zulke strenge 
vorst! We lachen er 
maar vrolijk om. Of 
zullen we, in plaats van 
een opwarming, een 
soort ‘verijzing’ van de 
aarde krijgen… Je weet 
maar nooit. Lie
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Het college besloot de be-
woners en medewerkers te 
steunen en het vertrouwen 
in de leiding uit te spreken na 
de eerste serie vragen door 
PVV-kamerlid Fleur Agema 
aan de staatssecretaris en 
de antwoorden daarop. “Het 
college acht zich geen par-
tij in de discussie die tussen 
Tweede Kamerlid Agema en 
staatssecretaris Bussemaker 
is gevoerd. Daar wenst het col-
lege ook in de toekomst niet in 
betrokken te worden, alleen al 

De steunverklaring is exact 
datgene wat Maura Renardel 
de Lavalette wilde hebben. 
Zij merkte dat voor kinderen 
van die leeftijd eigenlijk wei-
nig binnen de Zandvoortse 
gemeentegrenzen te bele-
ven valt en zocht steun bij 
Pluspunt dat enthousiast 
reageerde. Bij verschillende 
organisaties, waaronder de 
gemeente, heeft zij ook aan-
gedrongen op het uitspreken 
van steun voor haar initiatief. 
Met de aanbevelingsbrief van 
het college, ziet zij haar ver-
zoek in ieder geval door de 
gemeente ingewilligd en kan 
ze de boer op om inanciële 
steun te vinden. 

Ten eerste wil zij de beschik-
king krijgen over een horeca-
pand met twee ruimtes, bij 

vanwege het gegeven dat wij 
daarin geen enkele betrokken-
heid hebben of verantwoor-
ding hebben af te leggen zoals 
u zelf terecht opmerkt”, aldus 
het college in hun schriftelijk 
antwoord.

Op de vraag van Kramer of 
B&W met de klokkenluiders 
heeft gesproken geeft het col-
lege een negatief antwoord: 
“Het college heeft niet met 
klokkenluiders gesproken. In 
het algemeen staat het col-

voorkeur met een keuken. Zij 
wil daarvan een ‘huiskamer’ 
voor tieners maken waar ze 
zich thuis kunnen voelen en 
met hun problemen en ver-
halen naar toe kunnen. Een 
plek waar leuke en goede 
ideeën ten uitvoer gebracht 
kunnen worden. Het idee er-
achter: creëer een leuke plek 
en voorkom zo dat ze hang-
jongeren kunnen worden. 
“Natuurlijk is het een rook-, 
alcohol- en drugsvrije ambi-
ance”, verduidelijkt zij.

Inmiddels heeft het ge-
meentebestuur Renardel de 
Lavalette geattendeerd op 
het leegstaande horecapand 
bij het busstation. Zij heeft 
afgesproken daar binnenkort  
te gaan kijken of het pand 
voldoet aan haar wensen.

College beantwoordt vragen raadslid

Burgerinitiatief krijgt 
steun van college

Het college heeft de vragen, die VVD-raadslid Jerry Kramer naar aanleiding van het 
handelen van het college rondom de ‘kwestie’ Huis in de Duinen schriftelijk had ge-
steld, beantwoord. Uit de antwoorden blijkt dat het college ‘slechts’ een hart onder 
de riem van de medewerkers wilde steken en niet tegen een onafhankelijk onderzoek 
is. Echter het doen van onderzoek naar onderzoek is volgens B&W “niet altijd nuttig”.

Begin november maakte de Zandvoortse politiek kennis 
met de stichting 1216 Forgotten Foundation. Zij willen in 
Zandvoort een thuishonk voor Zandvoortse tieners, in 
de leeftijd van 12 tot 16 jaar, starten. Net voor de kerst 
liet het college van B&W de stichting weten dat zij het 
initiatief een warm hart toedraagt.

lege open voor gesprekken 
met betrokkenen. Zo is ook 
met verschillende personen 
gesproken toen daarom werd 
gevraagd. Het college gaat niet 
op eigen initiatief gesprekken 
aan met betrokkenen. Het 
college heeft de ervaring dat 
inwoners en derden haar over 
het algemeen relatief makke-
lijk kunnen vinden. Lijkt dat in 
een enkel geval niet te lukken, 
dan zijn er voldoende wegen 
om dat alsnog onder de aan-
dacht te brengen.”

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

jan w a t e r
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P

B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

kerkdiensten
ZOndaG 18 januari 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur  ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet  

Mogelijke locatie voor jeugdhonk
Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 16-01-2008  16-01-2009

Lieve Papa,

Je bent alweer een jaar uit ons leven, maar er gaat

geen dag voorbij dat we niet aan je denken.

We missen jullie!

Kus David, Tamar en Smadar

In stilte er tussen uit geknepen en begraven

Ellen Reumerman

19 november 1943           9 januari 2009

René en Sandra
Yvette, Omar en Jade
Quint en Stefanie

De begrafenis heeft overeenkomstig haar wens  
in familiekring plaatsgevonden.

www.zandvoortsecourant.nl
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colofon

De revisie van het bestemmingsplan Kostverlorenstraat en omgeving blijft met name 
bij de bewoners van de percelen die aan de ‘busweg’ grenzen tegenstand opleveren. 
Opnieuw hebben zij grote bezwaren tegen de plannen van het college, want ze willen 
dat deze busbaan geen openbare weg gaat worden. Dat bleek tijdens de vergadering 
van de commissie Raadszaken van afgelopen dinsdag.

De herziening was nood-
zakelijk omdat de Raad 
van State een gedeelte 
van het door de raad aan-
genomen bestemmings-
plan Kostverlorenstraat en 
omgeving had vernietigd. 
De bewoners hadden de 
procedure aangespannen 
omdat zij onder andere van 
mening zijn dat de busweg 
geen openbare weg is. Zou 
die dat wel zijn, dan zouden 
naar hun mening hun ach-
tertuinen voortuinen gaan 
worden waardoor de erfaf-
scheiding slechts tot een 
beperkte hoogte zou mogen 
komen en zij dus een groot 
gedeelte van hun privacy 
zouden verliezen.

Een ander bezwaar tegen 
het bestemmingsplan kwam 
van Ger Cense. Hij was in 
onderhandeling met de ge-
meente over een gedeelte 
van de tuin van zijn pand op 
de hoek Kostverlorenstraat/
Haarlemmerstraat. Vanwege 

de reconstructie van het 
kruispunt wil de gemeente 
dit deel kopen om de ro-
tonde te kunnen aanleg-
gen. Tot op heden zijn ze 
daar echter niet in geslaagd. 
In antwoord op het betoog 
van Cense zal wethouder 
Wilfred Tates opnieuw con-
tact met hem opnemen om 
uit de impasse te geraken.

Weer maakte Tates bij aan-
vang van zijn betoog zijn 
excuses voor het fout gaan 
van de asfaltering van de 
busweg. Ook was hij van 
mening dat de achtertui-
nen, achtertuinen blijven en 
dus een hogere afscheiding 
mogen hebben. Hij nodigde 
Chris Jongbloed, de verte-
genwoordiger van de ver-
ontruste bewoners, uit om 
te komen tot een gesprek 
om dit weer uit te leggen. 
Tevens hoopte hij dat als de 
raad het bestemmingsplan 
zou aannemen de rust te-
rug zal keren. De commissie 

had echter nog een aantal 
opmerkingen die zij geho-
noreerd wil zien. Allereerst 
is daar, opnieuw, de kwes-
tie van miscommunicatie. 
CDA-raadslid Gijs de Roode 
haalde het weer van stal en 
de commissie was het met 
hem eens. “De communi-
catie met bewoners gaat 
te vaak mis. Wethouder 
doe daar wat aan”, was zijn 
betoog. De wethouder be-
loofde beterschap. De di-
verse toezeggingen die de 
wethouder gedurende de 
vergadering had gedaan 
waren voor commissielid 
Cor van Koningsbruggen 
(GBZ) aanleiding om op te 
merken dat hij hoopt dat 
deze ook waargemaakt zul-
len gaan worden.
Uiteindelijk concludeerde 
voorzitter Fred Paap dat 
het voorstel van het colle-
ge geen hamerstuk bij de 
komende raadsvergadering 
zal worden. Wordt derhalve 
vervolgt.

Bezwaren tegen gereviseerd  
bestemmingsplan blijven bij bewoners

Politiek Commissie Raadszaken, d.d. 12 januari 
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Los Zand

Vorig jaar traden ze voor het 
eerst op in Zandvoort, de im-
provisatietalenten van ‘Los 
Zand’. In principe begonnen 
als cursus ‘Theatersport’ bij 
Pluspunt, werd er een spette-
rende avond improvisatie the-
ater à la ‘De Lama’s’ gebracht. 
Op 31 januari volgt opnieuw 
een optreden in De Krocht, 
aanvang 20.15 uur. Kaartjes à  
€ 5 zijn nog te koop, maar de  
verkoop gaat hard en de be-

schikbaarheid is be-
perkt. Reserveren kan 
via loszandvoort@
hotmail.com .

Zie je ze vliegen?
De nationale tuin-
vogeltelling komt er 

weer aan. Wat moet je doen? 
Tel minstens 1 uur lang op één 
dag in het weekend van 24 en 
25 januari de vogels in je tuin 
of op het balkon. Het maakt 
niet uit welke dag of welk 
tijdsmoment. Met hulp van 
een verrekijker noteer je hoe-
veel vogels je van welke vo-
gelsoort je ziet. Na het tellen 
geef je de telling naar www.
tuinvogeltelling.nl op deze 
website vind je veel meer 
informatie en er staat ook  
afbeeldingen van de meest 
voorkomende tuinvogels. Je 
moet dus wel het verschil 
weten tussen een mus of een 
heggenmus. Succes!

Kunst in de bieb
In de maand januari expo-
seert Rina Suykerbuyk in de 
vitrinekasten van Bibliotheek 
Duinrand Zandvoort. Deze 
veelzijdige kunstenares, die 
al 20 jaar met haar kunst be-

zig is, verstaat als geen an-
der om met 
haar kunst-
creaties de 
bezoeker te 
boeien. Na 
een bak- en 
glazuurpro-
ces komen 
er verras-

sende en vooral kleurrijke 
creaties te voorschijn. De 
expositie is te bezichtigen 
tijdens de openingsuren 
van de Bibliotheek.

Een goede start 
Voorlezen aan kinderen is 
erg belangrijk. Het prik-
kelt de fantasie en het 
ontwikkelt het taalgevoel. 
Speciaal voor baby’s, peu-
ters en kleuters schenkt 
de bibliotheek weer aan-
dacht aan de Nationale 
Voorleesdagen van 21 t/m 
31 januari. Tien dagen vol 
voorleesactiviteiten en 
theater voor de jongste 
kinderen en hun ouders. 
Voor de lezertjes die in 
deze periode lid worden 
van de bibliotheek is er 
een leuke attentie.

Voorleesontbijt
Het programma van de 
Nationale voorleesdagen 
ziet er als volgt uit. Op 
woensdag 21 januari wor-
den de jongste kinderen 
van de uitgenodigde peu-
terspeelzalen of het ba-
sisonderwijs voorgelezen 
door niemand minder dan 
Irene Moors. Op donderdag 
22 januari om 10.30 uur 
geeft het Zoldertheater 
naar aanleiding van het 
bekroonde prentenboek 
‘Anton kan toveren’ een 
speelse, visuele voorstel-
ling met toneel, poppen-
spel en muziek. De voor-
stelling kost € 2,50  en 
de kaartjes zijn te koop 
tijdens de openingstijden 
van de bibliotheek.

Controle
Tijdens de kou van afgelopen 
periode werden schoolkinde-
ren veelal met de auto naar 
school gebracht. Daardoor 
ontstonden er onveilige si-
tuaties rondom de scholen. 
Om ouders daarop te wijzen 
heeft de politie afgelopen 
week in de buurt van scho-
len een verkeerscontrole ge-
houden. De controle richtte 
zich op automobilisten. Er 
werden 8 bekeuringen uit-
geschreven omdat de inzit-
tenden geen gordel droegen, 
4 automobilisten werden be-
keurd omdat zij niet hands-
free belden en 2 kregen een 
boete omdat zij parkeerden 
in een groenstrook.

VVV wil Walk of Fame

De nieuwe Zandvoortse 
VVV denkt aan een Walk 
of Fame, in navolging 
van die van Hollywood 
Boulevard en Vine Street 
in Hollywood. In de 
Bakkerstraat  moeten 
hedendaagse lokale be-
roemdheden een eigen 
stoeptegel gaan krijgen. 
Dat maakte marketing-
manager Ferry Verbrugge 
onlangs bekend. Het idee 
moet naadloos aansluiten 
bij de andere zaken die de 
VVV aan het voorbereiden 
is om Zandvoort meer te 
promoten. Verbrugge: 
“Welke plannen we aan 
het ontwikkelen zijn, houd 
ik nog even voor me, wel 
wil ik aankondigen dat 
er een Walk of Fame gaat 
komen.” Kunnen we straks 
onze voeten over bijvoor-
beeld Ben Zonneveld af-
vegen.

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

evenementen agenda

feb
feb

jan
jan

jan
jan

Januari
Classic concerts - Openingsconcert met 
het Heemsteeds Philharmonisch Orkest 

Ellen Dikker – Cabaretvoorstelling ‘Toendra’. 
Theater Circus Zandvoort, aanvang 20.15 uur

Jazz café – Gijs Bierenbroodspot kwartet  
in café Alex. Aanvang 17.00 uur

Expositie -  de hele maand januari exposeert  
Lilian Gaus in de bibliotheek

Februari
4 uur van Zandvoort - WEK races, 
Circuit Park Zandvoort 

Jazz in Zandvoort - Edwin Rutten in De Krocht

Classic Concerts -Protestantse Kerk Zandvoort
  VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 03 • 2009

18

18

18

t/m 31

8

8
15

Elke Nederlander kent deze dwingende oproep van de overbekende 
Efteling-Slokop. De gemeente Zandvoort nodigt haar inwoners graag 
op eenzelfde manier uit als het om inleveren van oud papier gaat. 

Hoewel de marktprijs voor oud papier ernstig onder druk is komen 
te staan levert het apart inzamelen van oud papier nog steeds een 
linke besparing op en het draagt bij aan een beter milieu.

Bij ruim een derde van de Zandvoortse huishoudens is inmiddels een oud 
papierbak in gebruik. Komende week worden de bakken weer geleegd; 
op dinsdag en donderdag rijdt het ophaalbedrijf  door ons dorp.  De start-
problemen van december jl. in het centrum zijn inmiddels opgelost.

Wie (nog) geen papierbak heeft kan oud papier nog altijd kwijt in de 
openbare bakken die verspreid door Zandvoort staan. Raadpleeg voor 
nadere info de gemeentelijke website of  bel  naar 023-5740200.

PAPIERR HIERR- PAPIERR HIERR- PAPIERRR HIERR

Op de volgende cursussen is nog plek!

Bridge voor beginners
Maandag 19:30 – 22:00 uur

Start 19 januari – 20 april

Fotografie voor beginners/gevorderden
Maandag  19:30 – 22:00 uur

10 januari – 2 maart

Theatersport (theater a la de Lama’s)
Maandag 19:45 – 22:15 uur

26 januari – 20 april

Basiscursus Computergebruik
(windows XP)

Woensdag 9:30 – 11:30 uur

21 januari – 4 maart

 
Weerbaarheidstraining (groep 7 & 8)

door Roeland Scholsberg

Maandag 16:30 – 17:30 uur

2 februari t/m 20 april

Buikdansen
Dinsdag 20:15 – 21:30 uur

3 februari – 14 april

Meer informatie: www.pluspuntzandvoort.nl

Telnr:  023 - 57 40 330

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

3- GANGEN WEEKMENU

Voorgerecht
Escargots

Wijngaardslakken in kruidenboter uit de oven.
Of

Gamba’s Pili Pili
Grote garnalen gebakken in een  

pittige olijfolie met lombokpepers.

Hoofdgerecht
Dorade thermidor

Filets van dorade met verse bladspinazie,  
beurre blanc en parmezaan

gegratineerd in de oven.
Of

Fazant
In ganzenvet gekonfijte fazant met 

zuurkoolstamppot en een saus van veenbessen.

Dessert
Crème brûlée

Vanille crème met gekaramelliseerde rietsuiker.

Menu p/p € 29,50

4- GANGEN KREEFTMENU

Voorgerecht
1/2 kreeft

Salade met een halve koude kreeft  
met huisgemaakte mayonaise.

Tussengerecht
Bisque Homard

Licht gebonden kreeftsoep met een  
gebakken gamba, room en aan tafel
afgemaakt met een scheutje cognac.

Hoofdgerecht
Kreeft thermidor

Hele kreeft uit de oven met verse 
bladspinazie, beurre blanc en gegratineerd  
met parmezaan, geserveerd met tagliatelle.

Dessert
Cheese cake

Huisgemaakte cheese cake met  
amarene kersen en hangop.

Kreeftmenu € 39,50 p/p

Haltestraat 26 - Zandvoort
023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Wij zijn zondag 
18 januari 2009 gesloten 
i.v.m. personeelsfeestje.

Het Zandvoorts mannen- en vrouwenkoor

In een overvolle Agathakerk heeft het Zandvoortse publiek afgelopen zondag  
genoten van het Nieuwjaarsconcert. De Zandvoortse koren hadden een aantal  
weken link gerepeteerd en dat was duidelijk hoorbaar!

Een overvol programma, 
met een grote diversiteit 
aan muziek, kregen de toe-
gestroomde muziekliefheb-
bers voorgeschoteld door 
de deelnemende koren. 
Het programma werd door 
Wendy Jacobs en Bart Koper, 
2 jeugdleden van toneel-
vereniging Wim Hildering, 
aan elkaar gepraat. Het 
openingsnummer zette di-
rect de toon. Het prachtige 
‘Gloria’ van Antonio Vivaldi, 
gezongen onder leiding van 
Ed Wertwijn, is nu niet be-
paald een gemakkelijk stuk 
maar de gezamenlijke ko-
ren draaiden hun hand er 
niet voor om.

Barstensvolle kerk heeft genoten
van Nieuwjaarsconcert

Wals
Vervolgens kwamen de 
diverse koren, met voor 
de pauze het Zandvoorts 
Vrouwenkoor, Music All-
in en het Zandvoorts 
Mannenkoor, een voor een 
aan bod en lieten hun kun-
ne horen. Als klap op de vuur-
pijl werd als laatste nummer 
van het eerste deel gezamen-
lijk de gezongen versie van ‘An 
der schönen blauen Donau’ 
van Johann Strauss ten ge-
hore gebracht. Alma en Ben 
Daane walsten op de vrolijke 
tonen van dit schitterende 
werk dat het een lust was. 
“We hadden wel wat min-
der de ruimte omdat er twee 

rijen stoelen bijgezet waren 
maar toch hebben we ervan 
genoten”, verklaarde Ben na 
aloop.

Waardig slot
Na de pauze kwam er nog een 
koor bij. The beach Pop Singers 
brachten een tweetal heden-
daagse nummers waarbij ‘I’ve 
got the music in me’ van Bias 
Boshell zeer ‘swingend’ werd 
gebracht. De gezamenlijke ko-
ren sloten af met een nummer 
van Pepper Choplin, ‘We’ve go 
the spirit in our heart’, en een 
door Ed Wertwijn bewerkt 
‘He’s got the whole World in 
his hand’. Een zeer waardig 
slot van een super concert!

Mirage Presenteert: 
 1 februari 2009 van 13:00 tot 16:00

1ste ladies High Tea

Geniet in een prachtige ambiance van diverse luxe  
finger food, scones, brownies, luxe zoetigheden en  
daarbij natuurlijk keuze uit diverse soorten thee.

Tevens is er de mogelijkheid om uw haar te laten  
stylen door 2 professionele kapsters, visagie, knutselen en 

verkoop van verschillende cadeau artikelen.

Voor € 25,00 p.p. incl. thee
Van te voren reserveren vereist via

Shiela@miragezandvoort.com

DELHI PALACE

Gevarieerd drie gangen 
buffet voor slechts € 12,50 p.p.

Iedere woensdag-, vrijdag- en zondagavond 
voorgerecht – hoofdgerecht – nagerecht

Haltestraat 3 – Zandvoort  
Tel. 5712994
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De kerstboomverbanding trok veel bekijks

Cheque voor de Dierenbescherming

Het blijft een mooi gezicht, een brandende berg kerstbomen. 
De traditionele kerstbomenverbranding voor de rotonde heeft 
dit jaar echter minder kerstbomen dan vorig jaar opgeleverd. 
Vorige week woensdag gingen circa 800 bomen in rook op.

De uitbaters van café De Kippetrap aan de Zeestraat hebben 
een cheque van maar liefst € 2110 aan twee vertegenwoor-
digers van de Dierenbescherming en de Dierenambulance 
overhandigd. Het was de laatste daad namens het café, want 
café De Kippetrap is sinds maandag 12 januari gestopt.

Komende vrijdag, 16 januari, zal het pand waar De School 
voorlopig in gehuisvest is, oficieel worden geopend. Wet-
houder Onderwijs, Gert Toonen, zal om 16.00 uur de ope-
ning feestelijk verrichten. Aansluitend vindt er een open 
dag plaats tussen 16.00 en 18.00 uur.

Onder toeziend oog van de 
Zandvoortse brandweer 
en gade geslagen door een 
paar honderd toeschouwers, 
ging om 19.30 uur ‘de ik’ in 
de toch nog redelijk grote 
berg kerstbomen die mede 
door het mooie weer lek-
ker lang bleef branden. De 
Zandvoortse jeugd had deze 
stapel kerstbomen de gehele 

De beide dames van de 
Dierenbescherming/Dieren-
ambulance die de cheque 
in ontvangst namen, waren 
totaal verrast toen ze het be-
drag, dat via een bingoavond 
werd ingezameld, kregen 
overhandigd. De prijzen voor 
de bingo waren allemaal door 
sponsors bijeen gebracht, zo-
dat het geld voor de bingo-
kaarten allemaal naar het 
goede doel kon gaan en dat 

Een ware traditie

Kippetrap geeft € 2110 
aan Dierenbescherming

De School wordt officieel geopend

dag bij de rotonde en bij de 
gemeentelijke werf aan de 
Kamerlingh Onnesstraat 
verzameld. Voor iedere boom  
kregen zij € 0,20 en een 
lootje voor de loterij. De vol-
gende nummers hebben een 
cadeaubon gewonnen: 35, 
66,122, 183, 216, 420, 463, 468, 
508, 537, 549, 589, 616, 633, 
653, 679, 725, 782, 813, 869.

werd dus € 2110! Een formi-
dabel bedrag dat de sympa-
thieke organisatie goed kan 
gebruiken. Ook vorig jaar 
werden de opbrengsten van 
de bingo in De Kippetrap 
aan de Dierenbescherming/
Dierenambulance geschon-
ken. Helaas gaat De Kippetrap 
dicht, misschien staat er een 
ander café in Zandvoort op 
die dit goede doel via dezelfde 
manier wil sponsoren?

Omdat de gemeente voor 
huisvesting moest zorgen 
en die een aantal locaties als 
optie had, heeft De School 
al voor nogal wat onrust 
gezorgd in de afgelopen 
maanden. Uiteindelijk kreeg 
De School het pand van de 
Gereformeerde kerk aan de 
Emmaweg, vorig jaar aange-
kocht door de De Key (toen 
nog woningstichting EMM/
De Key), aangeboden als 
haar voorlopig vaste locatie. 

De kinderen vonden het prachtig

Het was afgelopen vrijdag-
avond erg gezellig op het 
opgespoten ijsbaantje bij 
de Hannie Schaftschool. 
Plaatsgenoot Jules Fransen 
interesseerde diverse onder-
nemers en die binnen enkele 
dagen een spetterend evene-
ment organiseerden. Een pro-
fessionele geluidsinstallatie, 
discolampen, een DJ, zelfs de 

gemeente werkte mee door 
onmiddellijk een vergunning 
af te geven. Het pleintje was 
feestelijk verlicht en de bo-
men waren in sprookjessfeer 
veranderd. Er was werkelijk 
aan alles gedacht. De buurt-
bewoners bij het pleintje wa-
ren ingelicht, er werd lekkere 
glühwein en warme choco-
mel geschonken en het Rode 

Kruis stond paraat. Kinderen, 
ouders, opa’s, oma’s, iedereen 
vermaakten zich prima en 
genoten van het leuke dis-
cofestijn. Zou het nog een 
vervolg krijgen?

Zwanenmeer
Ook bij het Zwanenmeer aan 
de Frans Zwaanstraat was 
een leuk initiatief om langer 

te genieten van de ijspret. 
Harry Faase (van de oliebol-
lenkraam) zorgde ervoor dat 
er in de avond geschaatst kon 
worden. Met een kraan met 
bouwlamp, vuurkorf en een 
gaskachel maakte Harry er 
echt iets geweldigs van. Weer 
iemand anders zorgde spon-
taan voor een (warm) drankje. 
Leuk al die spontane acties! 

vervolg voorpagina -  Disco op het ijs

Het voormalige kerkgebouw 
biedt De School de ruimte en 
de functionaliteit om het bij-
zondere onderwijskarakter 
volledig gestalte te geven.

Open dag 
Geïnteresseerden kunnen 
tijdens de open dag een 
kijkje komen nemen en zich 
laten informeren over de 
opzet van deze school. Zo 
doorloopt bijvoorbeeld ieder 
kind, dankzij individuele leer-

lijnen, het basisonderwijs 
volgens een eigen tempo. 
En De School is, met uitzon-
dering van de kerstvakantie, 
alle weken van het jaar ge-
opend van 08.00 tot 18.00 
uur. Naast de lexibiliteit die 
ouders en/of verzorgers heb-

ben met betrekking tot va-
kanties buiten de reguliere 
schoolvakanties, heeft dit 
tot voordeel dat er een rijk 
aanbod aan leer- en andere 
activiteiten is (onder andere 
Engels voor kleuters, yoga, 
koken en ilosoie).

Sporen uit het verleden
Deze week geen inbreng of tips over het gevelsteentje wat in het nieuwe pandje 
is aangebracht. Het pandje met zijn trapgevel is te vinden in de Kosterstraat 
naast Frites d’Anvers. Bovenin de gevel is een ivoorkleurige steen aangebracht. 
Het stelt een huilende vrouw voor die naast een kachel zit en haar man heeft 
duidelijk diep in het glaasje gekeken. Het nieuwe pandje is een leuke aanvulling 
in de straat. Het is niet het enige pand in het dorp dat een trapgevel heeft, in de 
Haltestraat staan er twee panden. Weet u nog andere trapgevels of een uniek 
plekje uit het verleden? Laat het ons weten en stuur of breng het naar: Kleine 
Krocht 2 Zandvoort of per e-mail: sporen@zandvoortsecourant.nl

 
Zandvoort

Patrijzenstraat 10

Vraagprijs: 
€ 539.000,= k.k.
incl. Garagebox

 
Zandvoort

Westerparkstraat 19

Vraagprijs: 
€ 389.000,= k.k.

Rob Greeven

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl Kim Dekker

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Timo Greeven Suzanne Schouten

Op zoek naar een vrijstaande woning in 
een geliefde omgeving? Dit is uw kans!
Deze VRIJSTAANDE woning is gelegen in 
ZANDVOORT-ZUID op slechts 250 meter van  
het strand en nabij het centrum. De royale 
woonkamer met erker is v.v. een houten vloer 
met speelse bies en heeft fraaie authentieke 
details zoals KAMER-EN-SUITE deuren en hoge 
plafonds met ornamenten. Verder beschikt 
de woning over een verrassend ruime KELDER 
(met stahoogte), 3 slaapkamers, een moderne 
badkamer met o.a. een ROYAAL tweepersoons 
ligbad, een ZOMERHUIS met twee kamers én 
u heeft tevens parkeermogelijkheid op eigen 
terrein.

•  Parkeermogelijkheid op eigen terrein;
•  Diverse authentieke details aanwezig;
•  Bouwkundige keuring ter inzage bij
 makelaar;
•  Woonoppervlakte: ca. 135 m2 incl
 zomerhuis;
•  Perceeloppervlakte: 177 m2.

Deze uitstekend onderhouden HALFVRIJSTAANDE 
woning is gelegen in Zandvoort Zuid op een aantrek-
kelijke locatie aan een kindvriendelijk plantsoen met 
aangrenzend de Amsterdamse waterleidingduinen en 
het bekende “Zwanenmeertje”. De woning beschikt 
o.a. over een prettige woonkamer met vanuit de erker 
uitzicht over de zuidduinen, een moderne greeploze 
Siematic woonkeuken, 5 slaapkamers, een vrijstaande 
moderne kantoorruimte 
(ca. 25 m2) (2002) met kitchenette, toilet en eigen 
entree, een ruime stenen berging (6x3), een fraai aan-
gelegde voortuin, een royale zonnige achtertuin op het 
Zuid-oosten en een oprit voor meerdere auto’s. 

•  Lichte, zonnige woning op een heerlijke, rustige 
locatie gelegen;

•  Separate vrijstaande praktijkruimte (ca. 25 m2, 
nieuwbouw 2002) en oprit voor meerder auto’s; 

•  Royale, beschutte achtertuin op het zuidoosten 
met de gehele dag zon;

•  Woonoppervlakte: ca. 170 m2 incl. praktijkruimte;
•  Perceelgrootte: 346 m2.

Vrijstaand! Super Locatie!

2 topwoningen voor u geselecteerd!
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Door de stagnerende ver-
koop van huizen door de kre-
dietcrisis, die zich ook al in 
Zandvoort laat voelen, heeft 
ontwikkelaar Vof Cocarde 
deze bijzondere actie ont-
wikkeld. Want een bijzon-
dere actie is het zeer zeker. 
Voor zover de Zandvoortse 
Courant kan nagaan heeft 
een dergelijke actie nog 
nooit plaatsgevonden. Het 
gaat over een aanzienlijk be-
drag maar volgens Cocarde 
is het absoluut de moeite 

door Nel Kerkman

Van 1987 tot 1997 is drs. Liselot 
de Jong conservator oude kunst 
van het Bonnefantenmuseum 
in Maastricht geweest . 
Ze heeft de studie Kunst- 
geschiedenis aan de Rijks-
universiteit Groningen ge-
volgd evenals een opleiding 
binnenhuisadviseur. De com-
binatie kunstwereld en meu-
belbranche heeft haar ertoe 
gebracht om in 2008 Kunst 
in Vorm te starten. Met haar 
bedrijf geeft ze onder andere 
adviezen over kunst en in-
richting, zowel particulier als 
zakelijk, en ze biedt cursussen 
aan over onderwerpen uit de 
kunstgeschiedenis.

Moderne Kunst
In de eerste cursus die De Jong 

waard. Op dit moment staan 
er maar liefst 325 woningen 
te koop in Zandvoort. Ze 
staan gemiddeld 240 dagen 
te koop met een gemiddelde 
prijs van € 430.421.

Residence Pandora wordt 
een complex met 8 ap-
partementen en een pent-
house. Het komt op een 
unieke locatie in het cen-
trum van Zandvoort en 
toch is het rustig gelegen. 
Per etage komen er twee 

Projectontwikkelaar biedt unieke helpende hand

Anders kijken naar Kunst

Kopers van een appartement in de nog te bouwen Residence Pandora in de Poststraat, 
kunnen onder bepaalde voorwaarden de kosten voor de overbruggingskrediet van 
ontwikkelaar Vof Cocarde terugkrijgen. In verband met de huidige kredietcrisis reikt 
Cocarde de helpende hand zodat er tot de oplevering van de appartementen geen 
kosten voor de hypotheek betaald hoeven te worden.

Iedereen heeft wel eens te maken met kunst. Het kan zijn met een bezoek aan een 
museum, een mooi kunstboek of zomaar een object dat je aandacht trekt. Dan blijkt 
vaak dat het best moeilijk is om verschillende kunststromingen te herkennen. Om 
meer te weten te komen over de diverse kenmerken organiseert drs. Liselot de Jong 
cursussen kunstgeschiedenis in Zandvoort.

appartementen, die circa 
145 m2 groot zullen wor-
den. Het penthouse krijgt 
een bruto oppervlakte van 
186m2. De begane grond is 
ook uitermate geschikt om 
bijvoorbeeld een kantoor te 
vestigen. Het complex krijgt 
een inpandige garage ten 
behoeve van de bewoners. 
Het geheel is te bekijken op 
www.residence-pandora.nl.

De voorwaarden voor deze 
helpende hand zijn de vol-

in Zandvoort geeft, behan-
delt zij de moderne kunst 
in drie bijeenkomsten. Met 

gende: de beslissing om 
een appartement te kopen 
moet vóór 28 februari bij de 
ontwikkelaar bekend zijn; de 
overdacht appartements-
recht dient vóór 31 maart 
plaats te vinden evenals het 
afsluiten van de hypotheek.

Tot 31 maart kunt u nog wij-
zigingen in de indeling van 
uw appartement laten aan-
brengen. De bouw zal rond 
mei/juni van dit jaar begin-
nen en de oplevering staat 
in de zomer van 2010 ge-
pland. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen 
met Vof Cocarde, Zeestraat 
54 in Zandvoort, tel. 5714165. 
Zie ook de advertentie  
elders in deze krant

een diapresenta-
tie wordt in grote 
lijnen de belang-
rijkste kunststro-
mingen van de 
moderne kunst 
zoals impressio-
nisme, expressi-
onisme, kubisme 
behandeld. In de 
tweede sessie 
wordt het ont-
staan toegelicht 
van de abstracte 
kunst waar kleu-
ren, vormstruc-
turen en lijnen 
de plaats in 
nemen van het 
iguratieve schil-
deren. Tot slot 

komt de ontwikkelingen in 
de internationale (kunst)
wereld aanbod die hebben 

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand 06-4342 9783 / Gillis Kok 06-460 460 26

Hoewel ongebruikelijk, besteden wij deze week aandacht 
aan een bedrijf dat nog van start moet gaan. Althans, op-
nieuw van start gaat. Er circuleren al zoveel geruchten dat 
wij alvast een gesprek met de toekomstige uitbaters, Bart 
en Jeroen Schuitenmaker, hebben gevoerd. 
Bart Schuitenmaker (51) is 
voor de meeste Zandvoorters 
beslist geen onbekende, 
want hij heeft van 1975-1996 
hier gewoond. Hoewel in 
Amsterdam geboren, is 
Zandvoort van meet af aan 
zijn tweede thuishaven ge-
weest, aangezien zijn vader 
directeur van Bouwes was. 
Zijn moeder is hier nog 
steeds woonachtig. Bart 
heeft zich in zijn vaders voet-
stappen bewogen. Zo was 
hij o.a. directeur van Hotel 
Triton, zat hij in de stich-
ting Zandvoort Promotie en 
volgde hij Fred Paap op als 
plaatselijke vertegenwoor-
diger van Koninklijke Horeca 
Nederland. In 1996-1997 was 
hij zelfs voor 100% eigenaar 
van… inderdaad café Het 
Wapen van Zandvoort. Bart: 
“Het is een uniek pand met 
historische waarde, dateert 
uit 1890 en is het oudste lo-
kaal van Zandvoort.” 

Schuitenmaker is blij weer 
terug op het nest te zijn. 
Hij huurt het pand samen 
met neef Jeroen (34 met 
10 jaar horeca-ervaring in 
Amsterdam): “Het is een 
enorme uitdaging, maar drie 
factoren hebben ons doen be-
sluiten om dit te gaan doen. 
Ten eerste waren de gepolste 
relaties enorm enthousiast; 
ten tweede hebben wij zeer 
positieve gesprekken met de 
gemeente gevoerd. Ook het 
contact met bierbrouwerij 
Grolsch, die de inventaris 

had overgenomen, was zeer 
bemoedigend. Wij hebben 
dan ook het vertrouwen dat 
er kans van slagen is, hoewel 
wij ons realiseren dat wij 
onze mouwen moeten op-
stropen en keihard moeten 
werken.”

Er liggen genoeg plannen 
om het Gasthuisplein en 
Het Wapen weer levendig 
te maken. Ondanks een 
kleine verbouwing blijft de 
authenticiteit van het pand 
gewaarborgd. Zo komen de 
gegraveerde glazen deuren 
weer beter tot hun recht en 
ook de toiletgroep wordt 
verbeterd. Bart: “Wij hebben 
een fantastische Franse kok 
gecontracteerd, die zowel á 
la carte als dagschotels zal 
bereiden. Er komen goede, 
maar betaalbare huiswij-
nen. Daarnaast willen wij 
ook klaarstaan voor het 
verenigingsleven, bijvoor-
beeld onderdak bieden aan 
een kaart- of schaakclub en 
overwegen wij het Politiek 
Café weer nieuw leven in te 
blazen. Samenwerking met 
het Zandvoorts Museum 
zit in de planning en kunst- 
en cultuuractiviteiten 
met o.a. het Genootschap 
Oud Zandvoort of de 
Bomschuitenclub willen wij 
graag gaan organiseren.”

Vanaf 7 februari gaan de 
mannen proefdraaien en 14 
februari volgt van 17.00 tot 
18.30 uur de welkomstborrel.

Het Wapen van Zandvoort 
binnenkort weer in bedrijf!

door Erna Meijer

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

geleid tot het ontstaan van 
Conceptual Art ook wel 
‘Conceptkunst’ genoemd. 
Deze kunst is een rich-
ting in de moderne kunst 
waarbij men soms afziet 
van het realiseren van het 
onderwerp. Het concept 
zelf blijft als artistieke ma-
nifestatie over. De Oude 
Kunst wordt in twee cur-
sussen gesplitst waarvan 
de Italiaanse schilderkunst 
in maart en de Vlaamse 
schilderkunst in septem-
ber aanbod komt.

De eerste cursus ‘Moderne 
Kunst’ wordt gegeven op 22 
en 29 januari en 5 februari, 
in het gebouw achter de 
Protestantse kerk aan het 
Kerkplein. De tijd is van 
20.00 tot 21.45 uur met een 
pauze van 15 minuten. De 
kosten zijn € 45,- per cur-
sus p.p. inclusief kofie of 
thee. Voor meer informatie 
en inschrijven kunt u bel-
len naar 06-48443623 of ga 
naar www.kunstinvorm.nl   

Bart en Jeroen Schuitenmaker

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  Wekelijks uw aanbieding in de Zandvoortse Courant in full colour
•  U bepaalt helemaal zelf  welke aanbieding u doet voor Pashouders
•  Gratis redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer
•  Extra: alle aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  Veel promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in o.a. de Zandvoortse Courant, maar ook buiten 
 Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen, dus ook niet-Zandvoorters (en er zijn er al een aantal…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar, waarop u zelf uw 
 ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

Printing People Zandvoort

Tel. 023-8887255
Printing People Group

Kleine Krocht 2 

2042 JN  Zandvoort

zandvoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl

Ontwerp

Huisstijlen 

DTP 

Flyers

Folders 

Posters 

Vlaggen 

Spandoeken 

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig? 

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Beachflags 

Stickers 

Beurssystemen 

Textielbedrukking

PRODIMED

Wat Erica Terpstra is gelukt kunt u ook!

Medisch verantwoord afvallen met Prodimed.

Voor informatie:

Huisartsen Centrum Zandvoort, 

Beatrixplantsoen 1-B,

tel: 023 - 5732023
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Café Alex
Zondagavond stond ook café 
Alex aan het Gasthuisplein 
in het jazzlicht. Saxofonist 
Adam Spoor had een reünie 
van een van zijn bands ge-
organiseerd. De Flowertown 
Jazz Band was ooit de beste 

dixieland band van groot 
Kennemerland en trad ook re-
gelmatig op tijdens de welbe-
kende Jazz behind the Beach-
festivals in onze woonplaats. 
Hoewel de meeste leden toch 
al een aardige leeftijd hebben 
bereikt, speelden ze nog als 
‘jonge’ goden. Het repertoire is 
in de loop der jaren natuurlijk 
alleen maar groter geworden 
en daar hebben ze behoor-
lijk uit geput. Bekende num-
mers aan de lopende band 
en allen met elan gespeeld. 
Gave solo’s van de trombone, 
trompet, saxofoon, banjo en 
drums wisselden elkaar vloei-
end af en zorgden voor een 
perfecte, enigszins intieme 
sfeer. Kortom een zeer goed 
verzorgd concert in café Alex 
dat zich begint te ontpoppen 
als jazzcafé.

Gezien het feit dat er ook 
in De Krocht zondagmid-
dag een concert van Jazz 
in Zandvoort was, lijkt 
Zandvoort zich te gaan ont-
wikkelen als jazzdorp.

het prachtige schaats-
weer én een samenvallend 
Nieuwjaarsconcert in de 
kerk ernaast, waren alleen 
de echte jazz liefhebbers 
naar De Krocht gekomen. 
Spijt hebben ze er echter 
niet van gehad. Na de intro 
van het begeleidende trio 
‘Black Nile’, was het de beurt 

door Lienke Brugman

Samen met Eric Timmer-
mans (contrabas) en Johan 
Clement (piano) kreeg 
het viertal regelmatig een 
ovationeel applaus voor 
dit muzikale jazz festijn. 
Helaas was de zaal maar 
matig bezet. Mede door 

Het 60 leden tellende HPO, 
tegenwoordig onder leiding 
van dirigent Dick Verhoef, 
geeft acht à tien concer-
ten per jaar, niet alleen in 
Heemstede maar ook elders 
in Nederland en in het bui-
tenland. De vier veertien-
daagse concertreizen naar 
Japan (1988, 1993, 1997 en 
2000) zijn de onbetwiste 
hoogtepunten uit de ge-
schiedenis van het HPO. Het 
orkest heeft ook een keur 
aan zeer bekende solisten 
begeleid waaronder Herman 
Krebbers, Theo Olof, Jaap van 
Zweden, Boudewijn de Groot 
en Janine Jansen. Daarnaast 
geeft het HPO jonge talent-
volle musici regelmatig de 
gelegenheid hun kunnen te 

In de jazzwereld is het ge-
bruikelijk dat er in wisse-
lende formaties gespeeld 
wordt. En soms, zoals afge-
lopen vrijdag, klopt zo een 
samengestelde groep hele-
maal. Koos van der Hout op 
trompet, ontspannend zit-

tend op het biljart, gaf aan 
dat hij de juiste man op de 
juiste plaats was met zijn 
solo’s en wisselwerking met 
Ingram Washington. Het in-
getogen en waardevolle spel 
van Cajan Witmer op piano 
gaf het geheel de body dat 
een optreden aantrekkelijk 
maakt. Evenals Ben Janssen 
op contrabas, bescheiden op 
de achtergrond maar met 
subtiele baspartijen. Menno 
Veenendaal op drums, inmid-
dels een meer dan bekend 
gezicht in Oomstee en te-
vens samensteller van deze 
groep, completeerde het 
optreden met zijn strakke 
ritme. Sommige musici wil-
len graag en veel soleren en 
sommige musici gaan voor 
het totaal plaatje. Dit was zo 
een optreden waarvan het 
publiek uitbundige blijk gaf 
dat het optreden helemaal 
klopte. Op vrijdag 23 januari 
komt pianist Paul Paulissen 
naar café Oomstee voor 
de volgende alevering van 
Oomstee Jazz.

Heerlijke jazz met saxofonist Sjoerd Dijkhuizen

Heemsteeds Philharmonisch Orkest in Protestantse kerk

Ingram Washington zorgt 
voor dolenthousiast publiek

C U L T U U R

Twee broers waren de hoofdpersonen op de eerste jazz middag van ‘Jazz in Zandvoort’, af-
gelopen zondag in De Krocht. Sjoerd Dijkhuizen (saxofoon) en Gijs Dijkhuizen (slagwerk) 
leverden muzikaal vuurwerk op deze zonnige maar ijskoude zondagmiddag.

In het kader van de Kerkpleinconcerten van Classic Concerts, opent het Heemsteeds Philhar-
monisch Orkest (HPO) komende zondag de serie van 2009. Het orkest staat sinds kort onder 
leiding van Dick Verhoef, die het stokje overnam van oprichter Iman Soeteman.

Jong en oud hebben in het volle café Oomstee genoten van 
een geweldig optreden van Ingram Washington. Washing-
ton (1940) maakte de verwachtingen meer dan waar met 
zijn warme stem, zijn perfecte performance en zijn contact 
met het enthousiaste publiek.

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

vitaress
Voor noodgevallen 

24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.  

Een elektrische storing, een verwarming die 

uit gevallen is, een lekkage of een ander  

probleem wat direct verholpen moet worden.

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip 

waarin direct handelen noodzakelijk is.  

De ervaring leert dat de meeste storingen  

vrij simpel verholpen kunnen worden,  

maar wie is er op dat moment 

direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet 

op mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij  meestal 

in staat om de problemen ter plaatse op te lossen. 

In afwachting van een totaal reparatie is het meestal 

mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan 

u  de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden 

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om andere werkzaam heden / 

klussen  in en om het huis, en vrijwel alle andere 

diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

Voor informatie: 06-15.399.818 

E.mail vitaress@hetnet.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

 
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP.  

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 /  
06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 
Voor al uw kleine klussen  

in en om het huis. Redelijke 
prijs. Voor info: 06-1423 2051 

.................
Beautysalon MYRNA

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.................

Het Pakhuis
een kringloopwinkel

waar van alles te koop is! 
van serviezen en glaswerk 

tot meubels en van kleding 
tot boeken. Kennemerweg 6 

Zandvoort (voormalige  
TZB katine) De winkel is  
geopend op don-vrij-zat  

10-17 uur. info: 06 - 53693409
.................
Te koop: 

1 bordeauxrode lederen 
bank en dito dressoir, licht  

beschadigd. € 225,- per 
stuk. Tel. 5714344. Zandvoort

ZANDKORRELS
Cursus kunstgeschiedenis  

in Zandvoort door drs. 
Liselot de Jong. Leer  

stijlen in de 19e en 20ste 
eeuwse kunst herkennen. 

Start: 22 jan.  
Tel. 06-4844 3623  

www.kunstinvorm.nl
.................

Oppas gezocht. 
Voor af en toe een dagje. 

Meisje van 2 1/2 jaar. 
Geen vaste dagen. 

In Zandvoort. 
Tel. 06-1790 6241

.................
Winteraanbieding! 

Beauty Balance by Sheila 
actie: gezichtsbeh. 

1uur + parafinepakking 
voor de handen nu: €38,50 

ipv €48,50 geldig in 
jan & feb. 

potgieterstraat 24 
tel: 06-51822167

.................
Zandvoort bouwt 

voor Congo. In 
diverse Nederlandse 

gemeentes start 
een landelijke actie 

voor de tienduizenden  
vluchtelingkinderen  
in Oost-Congo. Let 

op het nieuws!
www.kinderhulpcongo.nl

.................
De Bijbel zegt:

 “Want ik, de Heer, ben 
je God, ik sta je terzijde. 

Wees niet bang, 
ik help je (Jesaja 41:13). 

Gebed nodig? 
Mail naar gebed-zand-

voort@hotmail.com
.................

Braziliaanse 
gespecialiseerd in 
haarvlechten en 
vertalingen van 

Portugees - Nederlands 
en Engels. Uiteraard 
zeer professioneel! 

Tel. 06-81719898, email: 
ozairudy@gmail.com

De Flowertown Jazz Band

Sjoerd Dijkhuizen en het trio Johan Clement

Het orkest was vorig jaar april ook al te gast in Zandvoort

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

aan Sjoerd om zijn saxo-
foon te laten horen. En Hoe! 
Met o.a ‘It could happen to  
you’, de ballade ‘Whats  
new’, ‘Alone together’ en 
‘Speak low’ werd het een 
spetterend optreden van 
over elkaar buitelende  
ritmische klanken uit de 
gouden saxofoon van 

Dijkhuizen. Zoals altijd 
onder begeleiding van 
een feilloos spelende 
Johan Clement en de vir-
tuoze techniek van Eric 
Timmermans. 

Na de pauze vertolkte het 
viertal op grandioze wijze 
‘The shadow of your smile’, 
een rustig nummer na al 
het muziekgeweld. Na ‘Body 
and soul’ werd het tijd om 
het concert af te sluiten. 
Ondanks dat het concert 
door omstandigheden wat 
later begon dan normaal 
(Gijs raakte betrokken bij 
een auto ongeluk en moest 
worden opgehaald) werd 
het een geweldig optreden 
op deze eerste jazz zondag 
van 2009.

Zondag 8 februari is er een 
optreden van Edwin Rutten. 
Op de vernieuwde website 
www.jazzinzandvoort.nl 
staat alle informatie ver-
meld en kan tevens online 
kaarten worden besteld.  

tonen in een solo-optreden.

Het programma van komen-
de zondag kent een 6-tal 
stukken (4 voor de pauze) 
waaronder de ouverture 

Die Zauberharfe van Franz 
Schubert, de Bloemenwals 
uit de Notenkrakerssuite 
en de Eerste Symfonie bei-
de van Tsjaikovski en Drie 
Preludes van Gershwin. 

Medewerking verlenen de 
solisten Elianne van Ee (ac-
cordeon) en Maaike Tromp 
(klarinet).

Het concert is gratis toe-
gankelijk en heeft een 
openschaal collecte na af-
loop. Aanvang 15.00 uur, 
kerk open om 14.30 uur. 

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand januari:
Verse Varkenshaas

500 gram w 7,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.
Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een 
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst 
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini- 
advertentie) plaatsen.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 
 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

U kent Avenue als 38 Avenue. Echter 
sinds er een tweede zaak is bijgeko-
men, in Den Bosch, heeft eigenaresse 
Dimie Toonen haar bedrijf Avenue 
genoemd. “Sommige mensen had-
den moeite om het uit te spreken 
dus doen we het anders”, is haar 
simpele commentaar. Overigens 
liggen de roots van Dimfie in de 
omgeving van de Noord-Brabantse 
hoofdstad en vindt ze het een ge-
weldige stad om uit te gaan. “De be-
slissing was snel genomen. Ook een 
bedrijf in Den Bosch. Zelf ben ik daar 
op maandag en dinsdag en de rest 
van de week ‘gewoon’ in Zandvoort”, 
zegt ze vol trots.

Natuurlijk zijn het niet alleen de meu-
bels van het topmerk Rivièra Maison 
die Dimie in haar Avenue verkoopt. 
Allerlei woonaccessoires staan door 
de hele winkel tentoongesteld en 
vragen er gewoon om, om gekocht 

te worden. Glazen, bestek, servies-
goed, voile gordijnen, kussens en 
wat dies meer zij, zijn in ruime 
hoeveelheden voorhanden even-
als kasten, stoelen en tafels. 

Avenue heeft ook een behoor-
lijke collectie voor kinderen die 
binnenkort uitgebreid zal gaan 
worden met het merk Bam Bam. 
Daarvoor gaat Dimfie eerst 
de hele winkel herinrichten. 
“Natuurlijk niet alleen om de 
kindercollectie uit te breiden, ook 
datgene dat ik voor volwassenen 

verkoop wordt uitgebreid.”

Overigens is Avenue in deze tijd 
van het jaar op maandag geslo-
ten, de rest van de week kunt u van 
10.00 tot 17.30 uur in deze bijzon-
der winkel terecht. Vanaf februari 
zal de deur van Kerkstraat 38 weer 
zeven dagen per week voor u open 
staan. De website is wegens on-
derhoud even niet online, maar 
zeer binnenkort kunt u ook weer 
terecht op www.38avenue.nl. 
Avenue is telefonisch te bereiken 
onder nummer 023-5732700.

Avenue, op de hoek van de Kerk-
straat en de Poststraat geeft op ver-
toon van de paarse ZandvoortPas 
een korting van 5% op de collectie 
Rivièra Maison en zorgt ervoor dat 
de meubels gratis bij u thuis worden 
bezorgd. Dit kan een behoorlijk be-
drag in uw portemonnee schelen!

Avenue: 5% korting op collectie 
Rivièra Maison

Beleg met kaas
Smaaq rijp belegen

lekker rendement op brood
van € 6,29 voor € 4,98

Aanbod geldig tot en met woensdag 21 januari 2009 

en alleen in onze vestiging te Zandvoort.

Raadhuisplein 2,  Telefoon:  023 - 57 12 865

Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Volkoren
extra in 

prijs 
verlaagd

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

voor slechts

Volkoren 
naturel

1.50
OP=OP

Diverse 
nieuwe collecties 

binnen!
www.de-bode.nl 

Pashouders op alle 
artikelen 5% korting.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 - 22.00 uur

maandags gesloten

Voor Pashouders 
t/m 28 januari

Nasischotel
van € 9,50 voor € 8,50

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

VOOR PASHOUDERS

10% KORTING 

OP TOTAALPRIJS!

HALTESTRAAT 7, 2042 LJ ZANDVOORT

023-5716631 - WWW.ZARAS.NL

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxalex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

In de maand januari: Eiken vloerdelen 19 cm breed van € 56,-- 
nu voor € 45,-- per m² in de kleuren eiken naturel en eiken wit

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Grote collectie lantarens 
en windlichten binnen!

Pashouders 5% korting op de gehele collectie
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Voorlopig geen 
nieuwe koudegolf

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

De eerste tien dagen van 
januari waren daar bij-
na even koud als in 1997. 
Recordkoud was het toen 
in het Zandvoortse met ge-
middeld ruim -6˚C, maar 
tien jaar daarna in 2007 
was het juist extreem zacht 
met +9˚C van 1 tot en met 
10 januari (normaal voor de 
grasmaand april). 

Een opperbest ijs- en 
schaatsfestijn hadden we 
dus in huis en voor een hele 
grote groep jongeren was 
het de eerste bewuste con-
frontatie met het schaatsen 
en aanverwante zaken. De 
voorbije twaalf jaar kon dat 
immers niet zo uitgebreid 
op natuurijs in het uiterste 
westen van het land. Met 
name afgelopen zaterdag 
was een unieke schaats-
dag met ‘ouderwetsche’ 
schaatspret.  

Voorbije zondagmiddag 
steeg de temperatuur al 
tot flink boven het vries-
punt, maar de lage relatieve 
vochtigheid hield het ijs na-
genoeg droog. Als de lucht 
vlak boven het ijs snel ver-
dampt door weinig vocht in 
de lucht koelt deze sterk af 
en houdt het ijs ‘koud’. In een 
enkel geval kan men gewoon 
nog op nagenoeg droog ijs 
schaatsen bij +6˚C.    

Deze donderdag en vrijdag 

zal het overwegend blijven 
dooien, waarbij het veelal 
kil en vrij somber zal zijn. 
Neerslag valt er niet of 
nauwelijks. Een vrij zuide-
lijke wind voert nog steeds  
lucht aan vanaf het onder-
koelde Midden-Europese 
continent. 

Richting het weekeinde 
stroomt waarschijnlijk toch 
weer iets koudere lucht toe 
vanuit het zuidoosten. Een 
hogedrukgebied etaleert 
zich dan (tijdelijk) boven 
Scandinavië. Het lijkt een 
beetje op een voorlopig 
laatste stuiptrekking van 
Thialf, ofwel Koning Winter, 
want de weermodellen 
zijn wel unaniem over het 
vervolg. De Oceaan wordt 
weer trouwe leverancier 
van het Nederlandse weer, 
waarbij regenperioden en 
vrij milde temperaturen 
het weer zullen bepalen. 
Vanaf zaterdag zal dat ze-
ker het geval zijn en boven-
dien kan het periodiek hard 
gaan waaien. 

Zicht op een nieuwe kou-
degolf is er nog niet, maar 
rond het einde van januari, 
of aan het begin van de 
sprokkelmaand zou zich 
weer een mogelijkheid 
kunnen aandienen.      

weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur
Max 3-4 3 3 5-6
Min 1 -1 0 1
Zon 25% 35% 20% 10%
Neerslag 10% 10% 35% 90% 
Wind zzo. 3 zzo. 3 zuid. 4 zzw. 5

Een zeer opvallende vorstperiode ligt al enkele dagen 
achter ons en de koudste januarifase sinds 1997 is in-
middels een feit geworden. Opmerkelijk was dat de 
uitvalspoort van de allerkoudste lucht juist op Zuid-
Nederland was gericht. 

(haar e-mail adres is zelfs een verdraaiing van deze naam), Paul 
Troubetzkoy en Rosa en Isadore Bonheur.

Wie haar atelier bezoekt, wat velen gedaan hebben tijdens de 
‘Open Atelierroute’ in oktober vorig jaar, merkt onmiddellijk de 
fraaie bronzen sculpturen van, hoe kan het anders, allerlei soor-
ten dieren. Heel veel vogels in allerlei vormen, maar ook een knuf-
felachtige olifant op. Daarnaast volgt soms een uitstapje naar 
menselijke iguren, zoals een torso en de prachtige ‘Drie Gratiën’. 
Zij heeft een geheel eigen stijl die zij als ‘curvatuur’ betitelt. “Vaak 
is een silhouet van een beeld intenser dan het totale dier zelf”, 
zegt Warnawa gloedvol. Inmiddels heeft zij bijna 150 verschil-

lende beelden gemaakt, waarvan ongeveer de helft in 
opdracht. Van de ‘vrije’ beelden worden nooit 

meer dan zes stuks gemaakt, waarna de 
mal wordt vernietigd. Het was voor 

een leek als uw verslaggeefster 
een gewaarwording te horen, 

hoeveel technische handelin-
gen verricht moeten worden 
voor de totstandkoming van 
een beeld. Kitty: “Het is voor 
mij een uitdaging om elke 
stap in het proces zelf te 
doen. Dit gaat van de eerste 

schets (fraaie voorbeelden 
hiervan zijn te vinden in haar 

catalogus uit 2006 Dierbaar & 
Denkbeelden, met als ondertitel 

‘Natuur is de onuitputtelijke bron 
van mijn inspiratie’) tot het boetseren, 

het gieten van het brons en de bewerking 
achteraf. Haar eerdergenoemde laborantenopleiding 

is daarbij van grote hulp en zorgt er mede voor dat de beelden 
in diverse bronstinten uitgevoerd kunnen worden. 

Naast deze catalogus geeft haar website www.warnawa.nl 
een heel goed overzicht van al haar werk. Zelf geeft zij ook les 
aan huis en workshops, zowel in groepsverband als individueel. 
Uiteraard kunt u voor eventuele opdrachten bij haar terecht, 
waarbij beslist ook genoemd moet worden de mogelijkheid 
tot het vervaardigen van heel speciale urnen. Kitty Warnawa 
verdient het om in het zonnetje gezet te worden, niet alleen als 
kunstenares, maar wie haar eenmaal ontmoet heeft zal haar 
heel bijzondere uitstraling niet gauw vergeten!

Dorpsgenoten

Kitty is in 1960 in Overschie geboren, op een steenworp afstand 
van diergaarde Blijdorp en dat laatste blijkt heel bepalend te 
zijn geweest voor haar verdere leven. Tijdens haar jeugd werd 
namelijk de belangstelling en liefde voor dieren gevoed, mede 
door de vele bezoeken aan deze dierentuin. “Van jongs af aan 
had ik al een passie voor dieren en daarnaast was ik ook al vroeg 
bezig met tekenen”, aldus Kitty. De combinatie was 
dus snel gemaakt en vandaar ook het gegeven 
dat zij een grote fan is van het werk van de 
tekenaar/schilder Rien Poortvliet. “Ik weet 
dat veel mensen nogal denigrerend over 
zijn kunstenaarsschap doen, maar dat is 
beslist onterecht. Wel heb ik het altijd 
vreemd gevonden dat zo’n enorme 
dierenliefhebber zich eveneens met 
de jacht bezighield.”

Na de middelbare school had 
Warnawa graag naar de academie 
gegaan maar haar vader, die militair 
was, zag meer in een degelijke opleiding 
en zo werd het de laborantenschool. “Hier 
heb ik achteraf beslist geen spijt van gehad 
want door deze opleiding ben ik in staat om zelf 
diverse mengtechnieken op het gebied van materi-
alen toe te passen.” Om iets van de wereld te zien, ging Kitty 
enige tijd als stewardess werken. Dit gaf haar niet alleen de 
kans om bezoeken te brengen aan natuurparken en reserva-
ten waar zij de dieren in hun natuurlijke leefomgeving waar 
te nemen, maar zorgde ook voor de ontmoeting en haar hu-
welijk met piloot en gezagvoerder Dick Algra. “Hij is echt een 
enorme stimulans en een enthousiaste steun, vooral doordat 
hij eerlijk in zijn mening is”, zegt ze. In 1985 ging Warnawa toch 
haar tweede grote passie volgen en schreef zich in bij de Vrije 
Academie in Leiden. Deze werd van 1989 tot 1994 gevolgd door 
de Dever Academie, waar zij zich naast beeldhouwen ook verder 
ging bekwamen in (portret)schilderen. Grote voorbeelden voor 
haar zijn de negentiende-eeuwse animaliers Rembrandt Bugatti 

Kitty Warnawa
door Erna Meijer

Een zeer talentvolle dame deze week als dorpsgenote! De 
beeldhouwster Kitty Warnawa die sinds 1998 samen met 
echtgenoot Dick, kinderen Scott en Donna, evenals een 
hond en twee katten, in Zandvoort woont. Inmiddels woont 
ze alweer in haar vierde woning in ons dorp, maar Zand-
voort voelt echt als “een warme deken”!

                        Kitty Warnawa

Op 8 januari is een 33-jarige inwoner van Zandvoort aangehou-
den op verdenking van het verkopen van harddrugs. De man werd 
opgepakt na een maandenlang onderzoek door de recherche van 
Kennemerland Zuid. Sinds vorig jaar werd de politie enkele ke-
ren attent gemaakt op het gedrag van de man door anonieme 
brieven, gericht aan de politie. Uit het onderzoek ontstond het 
vermoeden dat de man zich inderdaad bezig hield met het ver-
kopen van cocaïne. De recherche zet in samenwerking met de 
politie Zandvoort het onderzoek voort en sluit niet uit dat er nog 
meer verdachten in deze zaak zullen worden aangehouden.

Drugsdealer opgepakt

Per 1 januari 2009 is de oranje ZandvoortPas 2008 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2009 is geldig t/m 31 december 2009.

Grieks Restaurant Filoxenia

Haltestraat 49 - Zandvoort

Tel.: 023-5734920

www.filoxenia.info 

Grieks Restaurant

elke donderdag
Dagschotel

à € 9,75
Wekelijks een 
wisselend menu

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Vanaf heden:
winterspecials!

Laat u verrassen door
onze nieuwe gerechten

Vrijdag 30 januari
Karaoke avond

Meld je spoedig aan!

www.sportinzandvoort.nl

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering

vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq
Driegangen-menu 

€ 32,50

RILETTE VAN LAMSSCHENKEL

met knoflookcroutons en cranberry compote

***

WIERINGERWEIDE BIEFSTUK

met sechouan pepersaus

***

ITALIAANSE LIEFDE

Viergangen-menu € 39,50

Vijfgangen-menu € 46,50

Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

‘De Jeugdsportpas geeft scholieren de kans om met verschil-

lende sporten kennis te maken. Doe ook mee! Inschrijven 

kan via de school of kijk op onze website.’

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

  NU AFVALLEN? 
Dan wel onder medische begeleiding volgens het bekende BIAmed-concept

Donderdag 15 januari 2009, 20.00 uur

GRATIS VOORLICHTINGSAVOND

Locatie: “Gemeenschapshuis”, Louis Davidsstr.17 Zandvoort

Voorkom nu hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, 

suikerziekte, gewrichtsklachten en andere aandoeningen door overgewicht.

Meer dan 1500 enthousiaste deelnemers gingen u al voor!

Internisten, cardiologen en huisartsen verwijzen naar ons centrum.

Via een BIAmed body impedantie meting, ontwikkeld door NASA, krijgt u 

inzicht in uw lichaamssamenstelling zodat u ziet dat u werkelijk vet verliest 

en geen vocht of spiermassa, zoals bij andere methoden vaak het geval is. 

Verlies zo, op een medisch verantwoorde en zeer betaalbare manier, 

tot 1,5 kg vet per week. Ons professionele team staat voor u klaar!

ACTIE: gratis een eerste meting, ter waarde van € 25,--,

 uitsluitend op de voorlichtingsavond

  

  Bel nu één van onze consulenten voor meer info: 06-43452188
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Zondag
08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz  
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland  
17:00 uur De Avond  
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi  

Maandag
08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur Muziekkoerier  
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag
08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag
08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag
08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop  

Vrijdag
08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
15:00 uur Eurobreakdown  
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT  

Zaterdag
08:00 uur Toebak Leeft?  
10:00 uur Goedemorgen Zandvoort  
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zandvoort op Zaterdag  
17:00 uur Roy on-air (h)
19:00 uur Eurobreakdown (h)
21:00 uur Alternative FM
23:00 uur Night Walk  

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

radio + tv

High school musical 3: 
Senior Year

Deze tienergeoriën-
teerde musicalilm uit 
2008, die werd gedis-
tribueerd door Walt 
Disney Pictures, is het 
vervolg op High School 
Musical (2006) en 
High School Musical 
2 (2007). De middel-
bare scholieren Troy 
en Gabriella zitten in 
hun laatste jaar. Ze 
kunnen er maar niet 
aan wennen dat ze 
volgend jaar niet meer 
bij elkaar op school zit-
ten. Samen met de rest 
van het basketbalteam 
Wildcats gaan ze in de 

 

1,5 miljoen 
vrienden

“You are my friends, I like you… 
For you I make special price”, 
probeerde Gambiaan no. 66. 
Tijdens ons eerste dagje in pik-
zwart Afrika worden we over-
spoeld door Gambianen die 
maar al te graag onze vriend 
willen zijn. Als onschuldige 
bleekhoofden merken we al 
gauw dat je er met een gein-
tje het beste vanaf komt. We 
zijn in Gambia en zullen ons 
moeten laten meeslepen in de 
chaos, waarbij we onderscheid 
moeten leren maken tussen 
“I wanna be your friend” en 
“I wanna be your hustler”. Bij 
dat laatste is het foute boel… 
Als nuchtere goedgelovige 
Nederlander word je volle-
dig ingepalmd en uiteinde-
lijk wordt het vertrouwen 
in ‘your friend’ beschaamd, 
waarbij uiteraard een leuk 
bedrag is weggetoverd zoals 
bij ons alleen Hans Klok dat 
zou kunnen. Een koude dou-
che als deze is ons gelukkig 
niet overkomen. 
Om 2009 op een waardige 
manier in te gaan besloten 
mijn broer, zijn vriendin en ik, 
de jaarwisseling eens van de 
andere kant te bekijken. Geen 
kou, geen sneeuw en al hele-
maal geen Elfstedentocht, 
maar zon, zee, strand, gamba’s 
en vooral een lekker kleurtje 
opdoen om collega’s te pes-
ten. Helaas verliep oudejaars-
dag allesbehalve voorspoedig. 
Met 4 uur vertraging zaten 
we ijngeplet te wachten in 
een stinkend vliegtuig. Even 
dachten we 2009 in de lucht 
te gaan vieren, zonder vuur-
werk maar met Transavia’s 
beste champagne à € 7,50 per 
glas! Gelukkig waren we nog 
op tijd aan de grond. Met een 
gammele bus werden we naar 
het bungalowpark gebracht, 
waar ons een waar galadiner 
wacht. Allerlei heerlijkheden 
stonden over lange tafels 
uitgestald. Vuurpijlen wer-
den afgeschoten, waarbij de 
richting vaak onbepaald was… 
Letterlijk en iguurlijk zijn wij 
2009 spetterend ingegaan. 
In een week tijd hebben we 
zon, zee en strand gezien, een 
tintje gekregen en zijn we 1,5 
miljoen vrienden rij-
ker. Op z’n Gambiaans: 
“Happy New Year!”

Donderdag 15 januari: 
Elke donderdag vaste prik: Salsa classics @ bar Classics. 
Lekker swingen op de zwoele en opzwepende muziek 
van DJ Andres. Laat je meevoeren op de klanken van de 

Salsa, Mambo, Bachata en Merengue. Let’s dance tonight! 
Locatie: Kruisstraat, Haarlem. 20.30  - 01.00 uur. 
Toegang is gratis.

Zaterdag 17 januari:
Freakin’ night in de LichtFabriek. Het thema is cir- 
cus en kermis met een moderne twist. Live enter- 
tainment, spectaculaire dansshows, sexy candy-
girls, hairdressers en steltenlopers. Hooggeëerd 
publiek, komt dat zien! Be a freak and be there!
Kaartje kost € 10 (€ 12,50 aan deur). 22.00 – 04.00 uur. 
Zondag 18 januari: 
In Take Five aan Zee een optreden van Mainstream 
Jazzcombo! De band bestaat uit zes jazzfanaten 
die altijd garant staan voor een spetterend op- 
treden. Mainstream Jazzcombo zorgt al vele jaren
 voor lekkere optredens in heel Zandvoort, o.a. 
bij het jaarlijkse Jazz behind the Beach en in  
de vele Zandvoortse kroegen. De band start 
om 16.00 uur en de toegang is gratis! 
Zondag 18 januari: 
Heb je het vorige optreden van cabaretière 
 Ellen Dikker gemist? Niet getreurd! De voorstel-
ling Toendra is opnieuw te zien in theaterzaal 

van Circus Zandvoort. In Toendra schakelt Ellen
 razendsnel tussen hilarische en ontwapende  
personages die allemaal worstelen met het mo-
derne leven. Ellen staat bekend als bevlogen,  
eigenzinnig en een beetje brutaal. Een rascomé- 
dienne met scherpe randjes. De laatste kaarten  
zijn online te koop via www.circuszandvoort.nl. 

 Aanvang 20.15 uur.

I Know Where It’s @
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Uit je winter-dip-tip! 

Ook last van een winterdepressie? Nodig toe aan zon en warmte? Helaas, dát 
kunnen wij niet voor je regelen. Wel proberen wij je elke week te helpen met 
een handige, leuke tip om zo de wintertijd door te komen! 

Geniet van knisperende kampvuren en extra 
winterse activiteiten in de Winter Efteling! 
Voor de tiende keer alweer, heeft de Efteling 
deze winter haar poorten geopend. Een ju-
bileum dat natuurlijk gevierd moet worden! 
Daarom presenteert het park dit jaar voor het eerst de ‘MidwinternachtsDroom’: een 
openluchtshow van water, geluid, licht en vuur. Natuurlijk kun je in de Winter Efteling 
ook genieten van de vele sprookjes en attracties en dat allemaal omgeven door fon-
kelende lichtjes, knisperende kampvuren en extra winterse activiteiten!

Winterse activiteiten
Zo kun je in het overdekte IJspaleis volop schaatsen op een ijsbaan van maar liefst 
1200m2. En bij ‘t Hijgend Hert kun je de langlaulatten onderbinden voor een avontuur-
lijke tocht door een winters landschap! Ook is er veel live-entertainment aanwezig op 
verschillende locaties in het park. Wat dacht je bijvoorbeeld van een idyllisch ritje met 
de arrenslee door een winterse omgeving? Of dampende glühwein drinken en dansen 
bij de Salzburgershow in het Salzburgerlanddorp? Als dat niet genieten is? De Winter 
Efteling is slechts nog twee weekenden geopend (namelijk die van 17, 18 januari en 24, 
25 januari). Dus maak snel plannen! Voor de exacte openingtijden, toegangskosten 
en nog veel meer interessante informatie verwijs ik je naar www.efteling.nl.

De Winter Efteling!

Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist:
“Ja er is genoeg te doen en te beleven dankzij de vele enthousiaste vrijwilligers in dit prachtige dorp. 
Je moet het alleen wel weten te vinden en weten te waarderen. Ik noem: Het schaatsfeest voor de 
kinderen op het schoolplein bij de Prinsesseweg, het Nieuwjaarsconcert van afgelopen zondag, de 
sprookjeswandeling rond kerst, de Nieuwjaarsduik, de jazz concerten elk weekend… Ik noem maar even 
wat. Zoek en gij zult vinden!”

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:
“In zandvoort is er altijd wat te beleven! Men zegt van niet, maar daar geloof ik niets van! Als je kijkt in 
de kranten of luistert naar de radio dan zie en hoor je niets ander dan evenementen voor jong en oud. 
Wat misschien wel leuk zou zijn, is dat Zandvoort meer gaat organiseren door en voor jongeren. Of maak 
een wintereditie van een evenement zoals Zandvoort Alive…” 

Ellen Bluijs, 21 jaar, werkzaam bij Café Koper, studeert aan de Hogeschool in Den Haag:
“Het is nu eenmaal een feit dat het in de winter een stuk rustiger is in Zandvoort! Daardoor neemt het 
uitgaansleven ook een deel af. Ik denk dat er wel zeker genoeg wordt georganiseerd maar dat het animo 
gewoon een stuk lager ligt door het seizoen. Echter zouden de kroegen en discotheken misschien wel 
kunnen samenwerken om een soort winterfestival te organiseren.”

Het is hartje winter, na een 
jaar of tien kon Nederland 
weer schaatsen op natuur-
ijs. En dit gebeurde natuur-
lijk volop. Ook in Zandvoort. 
Vrijdagavond 9 januari was 
er een schaatsdisco op het 
Hannie Schaftpleintje. Op de 
vijver van park Duinwijk en 
op het Zwanenmeertje was 
het een drukte van jewelste, 
een jeugdsentiment voor ve-
len. Dankzij de natuur en het 
weer was het gezellig druk 
buiten op straat. Verder lijkt 
het soms alsof Zandvoort 
een winterslaap houdt zodra 
de r in de maand is en stil-
letjes wacht op het voorjaar 
tot het weer kan ‘bruisen’. Of 
is dit een illusie? Hoe denken 
de panelleden hierover? Len-
na, Roy en Ellen geven hun 
reactie op de stelling van 
deze week. 

JONG!

‘Ook hartje winter is er voor jongeren 
genoeg te beleven in Zandvoort.’

De stelling:Talk of the town

lente een grootse musi-
cal opzetten, waarin ze 
hun ervaringen en hun 
hoop en angsten voor de 
toekomst verwerken. 

Rennen, vliegen, springen, vallen en weer opstaan... daar 
bestaat het leven van onze Dadel uit. ??????

Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE VOOR 
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723 

Prachtige planten,
prachtige bloemen…

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 

Dier van de Week
Marnix woont al een hele 
tijd bij ons in de opvang. In het 
begin was er niks met hem te 
beginnen en kroop hij alleen 
maar weg als hij kon. We zagen 
hem eigenlijk niet, hij liep alleen 
rond als er niemand was. Lekker 
rustig is lekker veilig, dacht hij. 
Hij kan heel goed met andere katten opschieten en ligt 
ook altijd samen met andere katten in een mandje. Ook 
dan voelt hij zich veiliger. Nou is hij de laatste tijd voor 
zijn doen erg ondernemend. Hij loopt voorzichtigjes 
aan over de afdeling als we er zijn en gaat lekker op een 
plekje zitten, waar hij alles goed kan overzien. Als het 
te druk wordt, is ie snel weer weg maar inmiddels zijn 
er al aardig wat medewerkers die hem kunnen aaien 
en dit vindt hij heerlijk. Als hij je vertrouwt is het een 
echte knuffelkat. Hij heeft de laatste tijd al aardig wat 
borstelbeurtjes achter de rug en ziet er prachtig uit. 
Zo’n mooie kat en dan nu nog een mooi huisje! Marnix 
zal wel lang de tijd nodig hebben om te wennen en zal 
zeker de eerste tijd nog niet naar buiten kunnen. Kom 
kennis maken met Marnix in het asiel in Zandvoort, 
Keesomstraat 5, geopend van maandag tot en met za-
terdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Meer informatie 
op www.dierentehuiskennemerland.nl. 
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Op de foto vlnr. Directeur ZorgContact Ger Muller, presidente Inner Wheel Club Haarlem Willemijn Beijer, 
bewoner Louët Feisser, secretaris Inner Wheel Club Haarlem, Ilmy van der Ster, Marijke Aukum van  
Vrijwilligers Centrale Haarlem en Edward Kardol namens Monuta Charity Fund

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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Het is weer mossel- en bockbiertijd. De Zandvoortse Courant vond voor u de ideale combinatie. 

Grieks rundvlees uit de oven
Hoofdgerecht voor 4 personen.

600 gr. magere runderlappen, 
in grove stukken gesneden,

2 el rode wijnazijn,
3 eetlepels olijfolie,

1 el gedroogde oregano,
2 tl chilipoeder,
1 el tomatenpuree,
125 ml. vleesbouillon,

4 tomaten (in partjes),
2 gele paprika’s 
 in grove stukken,
200 gr. feta (Griekse kaas).

Bereiding:
Meng in een ovenschaal het vlees met de azijn, olie, oregano en chilipoeder. Laat dit ongeveer 15 minuten marineren. 
Schep tomatenpuree, zout en peper door het vlees en roer de bouillon erdoor. Schuif de ovenschaal met het deksel 
erop in een koude oven. Schakel de oven in op 175°C. Het vlees moet in minimaal 2 uur zachtjes gaarstoven. Schep 
het vlees zo af en toe om en voeg na 1 uur de tomaten en de paprika toe. Neem tenslotte de schaal uit de oven 
en verkruimel de feta erboven. Serveer met (basmati)rijst en tzatziki (komkommersalade met Bulgaarse yoghurt, 
olijfolie en knolook).

Benodigdheden:

 GBJ   DKF   EBH   
  +   =   
 +   +   +  
 DCE   FA   DEH   
  +   =  
         
 FAG   HFD   ADF   
  +   =  

     14 27         15 10

 7 6 1   7 21\12 8 4

 17 8 9 28 10\18 3 2 7 6

   29 8 9 7 4 1 20  

   17 6 8 3 6\10 6 4  

   5 3 2 17\17 4 8 5  

   13 9\24 3 8 2 4 7 4

 24 7 2 6 9   4 3 1

 13 6 7       4 1 3

 368 + 194 = 562
  +   +   +
 105 + 47 = 152
         
 =   =   =   
 473 + 241 = 714

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

    14 27       15 10

 7         7 21\12    

 17   28 10\18        

   29      20

   17      6\10      

   5    17\17        

   13 9\24           4

 24          4   

 13           4   

De oplossing staat elders op deze pagina

De oplossing staat elders op deze pagina

De toekomst van de ouderenzorg 
staat op het spel (2)

Zorgeloos fietsplezier met Duofiets 

ANBO grootste ouderenbond 

Voor verzorgenden gaat 
het in essentie om de 
ontmoeting met cliënten. 
Daar halen ze de energie 
uit om hun werk te blijven 
doen. En uitgerekend in 
dat stuk is het mes gezet. 
Verzorgenden zien aan alle 
kanten geld wegvloeien dat 
nodig is voor directe zorg. 
Ze moeten het werk met 
steeds minder mensen 
doen, terwijl ze meer tijd 
kwijt zijn aan papierwerk. 
Tijd die ten koste gaat  
van zorg en aandacht. 
Kregen nieuwe medewer-
kers vroeger een introduc-
tieperiode, tegenwoordig 
moeten ze zo snel moge-
lijk ‘productief’ zijn. Vijf 
jaar geleden bestond de 
personeelsformatie in de 
betere verpleeghuizen 
voor  minstens 60% uit 
gediplomeerde verzorgen-
den en verpleegkundigen. 
Waar vind je dat nog? 
Verzorgenden hebben ooit 
dit beroep gekozen om iets 
voor andere mensen te 
kunnen betekenen. Steeds 
minder hebben ze het ge-
voel dat ze daaraan toeko-
men. Ze zullen er niet snel 
de brui aan geven. Maar als 
het gebeurt, dan plaatst 
dat de bijl aan de wortels 
van de ouderenzorg. 

Ziende blind en 
horende doof? 
De belevingswereld van po-
litici en bestuurders wordt 
gevormd door de inhoud 
van begrotingen, nota’s en 
rapporten. Ze leven in een 

Vorige week gaven Hans Hoogerheijde (hoofd P&O) en Ad de Jongh (onderwijsdirec-
teur), beide ruim 30 jaar werkzaam in de ouderenzorg, een opsomming van zaken die 
misgaan bij de ouderenzorg. Vandaag in het tweede deel een overzicht van de gevolgen. 
En uiteraard ook aanbevelingen voor een idealer ouderenbeleid. Hieronder het vervolg.

Tijdens de dinsdag 6 januari gehouden Nieuwjaarsreceptie in Woonzorgcentrum A.G. 
Bodaan in Bentveld werden bewoners verrast met een opvallende en comfortabele 
Duoiets. Directeur Ger Muller van ZorgContact ontving van twee organisaties daarvoor 
gulle ondersteuningen tijdens de geanimeerde Nieuwjaarsreceptie. 

Ouderenbond ANBO is sinds 1 januari 2009 aangesloten bij vakcentrale FNV. Daarmee 
is ANBO de grootste ouderenbond van Nederland geworden. ANBO is spreekbuis voor 
bijna 400.000 ANBO- en FNV-senioren.  ANBO zal als een van de grote FNV-bonden één 
van de FNV-zetels in de Sociaal Economische Raad (SER) invullen. 

papieren werkelijkheid. 
Noodkreten van cliënten 
en verzorgenden worden 
wel gehoord, maar krijgen 
geen vertaling. Klachten 
die niet via een formele 
procedure zijn ingediend, 
bestaan eenvoudigweg 
niet. Bij alles wat zich in 
de ouderenzorg afspeelt, 
moet je steeds voor ogen 
houden dat er verschillende 
belevingswerelden zijn. Als 
de staatssecretaris 6000 
extra handen aan het bed 
toezegt, is het voor haar ge-
daan. Of de mensen in de 
binnenwereld van de zorg 
daar iets van terugzien, 
blijft doorgaans een onbe-
antwoorde vraag. 

Hoe keren we het tij? 
Wat is er nodig om het tij 
te keren?
- organiseer de zorg naar 
menselijke maat 
- geef instellingen een toe-
reikend budget 
- maak de zorg weer bete-
kenisvol 
- investeer in de kwaliteit 
van mensen
- creëer een cultuur van sa-
menwerking en vertrouwen
en houdt het vooral simpel.

Een mogelijk scenario: deel 
het land op in overzienbare 
zorgregio’s. In elke regio één 
zorgorganisatie met een 
bestuur dat een afspiege-
ling vormt van de lokale sa-
menleving en een directeur 
die tegen een faire beloning 
verantwoordelijk is voor de 
zorgverlening. De zorgor-

ganisatie indiceert zelf en 
krijgt een vast budget op 
basis van het aantal oude-
ren in de regio, gedifferen-
tieerd naar leeftijd. Zo houd 
je de kosten in de hand. 
De bestaande zorgcon-
cerns dragen hun mede-
werkers, gebouwen en 
financiële reserves over. 
M a r k e t i n g a f d e l i n g e n 
w o r d e n  o p g e h e v e n . 
Indicatieorganen worden 
afgeschaft. De medewer-
kers blijven werken in het 
verpleeghuis of het thuis-
zorggebied waar ze nu 
werkzaam zijn. Met het 
vooruitzicht dat ze op ter-
mijn meer en beter opge-
leide collega’s krijgen en 
een aantrekkelijker salaris. 
De zorgorganisatie legt 1x 
per jaar verantwoording af 
aan een “Inspectie voor de 
Ouderenzorg”, die voor het 
toetsen van de kwaliteit ge-
bruikmaakt van een visita-
tiecommissie bestaande uit 
ervaren verzorgenden. 

Hoe zetten we 
het in gang? 
Beroepsorganisaties van ver-
zorgenden en belangenor-
ganisaties van cliënten kun-
nen druk zetten door hun 
krachten te bundelen. Als 
het om de toekomst van de 
ouderenzorg gaat, lopen de 
belangen in hoge mate paral-
lel. Verzorgenden en cliënten 
kunnen de druk verhogen door 
massaal hun onvrede kenbaar 
te maken via de bestaande 
meldings- en klachtenproce-
dures. Laat de wijzers van de 

50 plus pagina 
door Dick ter Heijden - 50plus@zandvoortsecourant.nl

Een ideaal cadeau want met 
deze Duoiets is het moge-
lijk dat iemand die niet meer 
zelfstandig kan ietsen, maar 
dat nog wel zou willen, hier 
toch de kans toe krijgt. Het is 
een iets waarbij een ander, 
vitaler persoon samen met 
een bewoner kan ietsen in 
de directe omgeving en/of 
de nabijgelegen prachtige 
natuur. Even op de iets naar 
Zandvoort en de boulevard is 
vaak veel leuker en makkelij-
ker. Samen ietsen is plezier 
voor twee!

Edward Kardol, teamleider 
van Monuta Uitvaartzorg, 

Ook zal ANBO betrokken zijn 
bij werkgroepen in de SER en 
de Stichting van de Arbeid, 
als het zaken betreft die seni-
oren raken. ANBO heeft door 
toetreding tot de FNV een 
plaats in de besluitvormings-
organen van de FNV en is ook 
lid van NPCF, Age Europe en 
AARP Global Network. 

Een mogelijke aansluiting 

bood namens het Charity 
Fund van Monuta een cheque 
aan van € 2.500. Het Monuta 
Charity Fund schenkt onder 
het motto ‘Geef het leven 
kleur’ elk jaar een bepaalde 
organisatie voor een lokaal 
project een geldbedrag. 
Dit jaar heeft het bestuur 
met o.a. Erica Terpstra, Mies 
Bouwman en Cors Hage 
besloten dit toe te kennen 
aan Woonzorgcentrum A.G. 
Bodaan die de Duofiets zo 
graag wilde aanschaffen. De 
tweede gulle geefster was de 
‘Inner Wheel Club Haarlem’, 
een club van 55 vrouwen die 
verwant is aan Rotary. Het 

van de seniorenbond kwam 
eind 2006 in beeld nadat de 
vakcentrale en ANBO goede 
ervaringen opdeden met 
gezamenlijke acties rond 
de no-claim, het AOW-hiaat 
en de ouderenhuisvesting. 
De constatering dat de 
belangenbehartiging en 
dienstverlening van FNV 
en ANBO voor (vroeg) ge-
pensioneerden elkaar op 

voornaamste doel van hun 
organisatie is het bevorde-
ren van onderlinge vriend-
schap. Ook ondersteunen zij 
elk jaar een lokaal project. 
Met een waardevolle en zeer 
gewaardeerde cheque van € 
1.000 verraste secretaris Mw. 
I. van der Ster ZorgContact di-
recteur Muller.

Na een gezamenlijke toast 
op het nieuwe jaar werden 
de hoofdrolspelers en speel-
sters uitgenodigd om buiten 
de schitterende Duoiets of-
icieel als favoriet eigendom 
van Woonzorgcentrum A.G. 
Bodaan in te wijden. 

landelijk en lokaal niveau 
zowel overlappen als aan-
vullen, leidde tot de eerste 
verkennende gesprekken 
tussen beide organisaties. 
De vakcentrale FNV telt na 
de aansluiting van de ANBO 
bijna 1,4 miljoen leden.  
De ANBO wordt dan de 
derde grootste bond. Meer 
informatie is te vinden op 
www.anbo.nl.

Ook in 2009 weer een jaar lang heel veel voordelen met de ZandvoortPas!

Reken zelf uw voordeel uit!
Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

De Nieuwjaarsrecepties zijn achter de rug, het gewone leven kan weer beginnen. Dus tijd om te denken aan de ZandvoortPas!
Want ook in 2009 zal de ZandvoortPas het u weer voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Per 1 januari 2009 is de oranje ZandvoortPas 2008 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2009 is geldig t/m 31 december 2009.

Pashouders opgelet: 
Verleng nu uw ZandvoortPas, 
dan kunt u weer een jaar lang profiteren
voor slechts € 5,00!

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas. 
Voor slechts € 7,50 kunt u een jaar lang profiteren 
van heel veel leuke aanbiedingen!

‘Blijf vitaal, 
blijf in beweging!’
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bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij 
het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief 
“zienswijze” te vermelden.

er onden be l iten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Zuiderstraat 2b, gedeeltelijk vergroten woning, verzonden 08 
januari 2009, 2008-057Rv
- Spoorbuurtstraat 12, vergroten kelder, verzonden 08 januari 
2009, 2008-154Rv.

Bentveld:
- Zandvoortselaan 305, uitbreiden woning, verzonden 6 januari 
2009, 2008-166Rv.

Kapvergunningen verleend 
- Zandvoortselaan 127, te Zandvoort, één populier, verleend op 
08 januari 2009
- Parnassialaan 19 te Bentveld, één berk, verleend op 08 januari 
2009

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 
kopie van het beroepschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt griffierecht geheven.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 

Gemeentelijke publicatie week 3 - 2 9

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 6 januari en de 
verdere in week 2 door het college genomen besluiten zijn 13 
januari vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet 
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op 
27 januari 2009 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, 
vanaf heden tot en met 27 januari 2009 ter inzage bij de balie 
van het gemeentehuis.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 29 januari vergadert de Commissie Welstand en Monu-
menten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

ngeko en erg nningen n r gen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Lorentzstraat 16, verwijderen asbesthoudend materiaal, in-
gekomen 6 januari 2009, 2009-001S.
- Burg.Beeckmanstraat 40, gedeeltelijk vergroten woning, 
ingekomen 08 januari 2009, 2009-002Lv

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan.
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet op de Ruimtelijk 
Ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-
mingsplan te verlenen voor het:

- gedeeltelijk veranderen van de woning op het perceel 
Brederodestraat 69 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 
2008-181Rv).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 16 januari 2009 
gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het ge-
meentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de termijn 
van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling 

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Parkeerproblemen speelden al in 1952

Het zal altijd wel bij Zandvoort blijven horen: parkeerproblemen. In 1952 sprak de burgemeester al in zijn nieuwjaars-
rede, die traditiegetrouw bij aanvang van de eerste raadsvergadering van het jaar werd uitgesproken, uit dat in 1952 
de parkeerproblemen “krachtig worden aangepakt en zoveel mogelijk worden opgelost”. Of het geholpen heeft blijft 
de vraag want ook nu nog worstelt het college met de beperkte ruimte die Zandvoort heeft om inwoners en toeristen 
te faciliteren. In het Zandvoorts Nieuwsblad van 25 januari 1952 vonden wij het verslag van de nieuwjaarsrede van de 
burgemeester, dat u hieronder integraal kunt lezen. Let tevens op een aantal cijfers van zo vlak na de oorlog. Een ander 
opvallend feit is de opsomming van al die cijfers. Verder bleek dat de voorloper van de huidige Zandvoortse Courant 
ook toen al een kwellend tekort aan ruimte had. 

Parkeerproblematiek

TWEE BELANGRIJKE redevoeringen vragen deze 

week onze aandacht. Twee redevoeringen, die wij 

gaarne in haar geheel zouden willen weergeven. 

Plaatsgebrek noodzaakt ons echter, hieruit slechts het 

allerbelangrijkste te vermelden. Daar is in de eerste 

plaats de uitvoerige en met veel zorg samengestelde 

NIEUWJAARS REDE van onze burgemeester, uitge-

sproken bij de aanvang der raadsvergadering Dinsdag 

jongstleden. Onze burgemeester begon met te zeggen, 

dat het jaar 1951 met een bijna verontrustende snelheid 

is voorbijgegaan, zodat men zich onwillekeurig gaat 

afvragen, of het de moeite waard is zich te bezinnen 

over hetgeen was en zich voor te bereiden op dat, wat 

gaat komen. Opvoeding, karakter en inzicht bepalen 

het antwoord op deze vraag. Het was sprekers vaste 

overtuiging, dat in Zandvoort, waar men steeds aan 

de horizon een bui kan verwachten, alleen iets groots 

kan worden bereikt, indien het schip der gemeente met 

voorzichtigheid, met nimmer alatend geduld en vooral 
met onverwoestbare volharding wordt gestuurd. Spreker 

roemde de grote toewijding, die door de gehele beman-

ning van dit gemeenteschip in het afgelopen jaar werd 

betoond, en hoopte, dat óók de leden van de raad in de 

komende jaren onvoorwaardelijk tot deze bemanning 

zouden blijven behoren en spreker méér dan tot heden 

hun vertrouwen zouden schenken, omdat velen hunner 

in het afgelopen jaar meer de indruk van „Kolkende 

zee” dan van „bemanning” hadden gegeven.

Gebrek aan plaatsruimte noodzaakt ons, de door de 

burgemeester genoemde cijfers slechts hier en daar 

wat de belangrijkste feiten betreft, weer te geven. 

Zandvoort kreeg er in 1951 436 inwoners bij, zodat 

het totaal aantal op 1 Januari 1952 11.482 bedroeg. De 

migratie bedroeg 3760 personen, d.i. bijna 30°/o van de 

gehele bevolking. Het aantal gerepatrieerden bleef op 

ongeveer 700 gehandhaafd. De toestand der gemeente-

toevertrouwd, tegen 269 in het voorgaande jaar. Dat in 

13 gevallen door middenstanders de hulp van sociale 

zaken werd ingeroepen, achtte spreker een bedenkelijk 

symptoom van aantasting der economische zelfstan-

digheid. Het behoud van een gezonde en weivarende 

middenstand is — óók voor Zandvoort — van het al-

lergrootste belang.

Het gasverbruik steeg in 1951 met ruim 137.000 m³, het 

waterverbruik was slechts weinig hoger. Het aantal ba-

den in de badinrichting steeg met luim 2.000 tot 40.736. 

De geoefendheid en paraatheid van het politiecorps vol-

doet aan hoge eisen en was ook in het afgelopen jaar 

weer in bekwame handen, vermindering van de korps-

sterkte doet zich als een ernstig tekort voelen.

De brandweer toonde eveneens opnieuw een hoge op-

vatting van haar taak te hebben. In 1949 werden gesig-

naleerd 29 branden, in 1950 37, in 1951 49. Opleiding 

van personeel werd in nieuwe banen geleid, terwijl een 

brandweerkazerne steeds noodzakelijker wordt. 

Tenslotte vraagt spreker zich af, of, door de — noodza-

kelijke — nastreving van al deze materiële dingen, de 

geestelijke waarden van het leven niet worden verwaar-

loosd. Wordt het geen tijd, aldus de burgemeester om, 

nu wij een jaar of vijf aan het herstellen en terugwinnen 

zijn, ons eens te bezinnen op die geestelijke waarden, 

b.v. op eendracht, wederzijds vertrouwen en samenwer-

king? Wantrouwen en gebrek aan hechte samenwerking 

in bestuurscolleges werken remmend op een krachtig 

en doeltreffend gemeentelijk beleid. „Ik geloof”, al-

dus eindigt spreker, „dat wij, naast bevordering van de 

stoffelijke belangen onzer gemeenschap in dit jaar bo-

venal moeten streven naar bevordering van wederzijds 

vertrouwen en een véél eendrachtiger samenwerking. 

Daarbij is het noodzakelijk, de zaken breed te zien, de 

grote lijn in het oog te houden, die Zandvoort zal moeten 

volgen, wil het niet achterblijven in de rij harer zusteren 

aan de kust. Moge God uw arbeid zegenen.

&Heden  Verleden

inanciën blijft zorgen baren, zoals bij de behandeling 

der begroting aan het einde van deze maand duidelijk 

zal blijken. De  opbrengst der vermakelijkheidsbelas-

ting liep terug van ƒ113.000,— in 1950 tot ƒ110.000,- 

in 1951. De opbrengst van bad- en  strandexploitatie 

van ƒ193.000,- tot ƒ184.000,-. Het uitermate slechte 

seizoenweer in aanmerking genomen, zijn deze cijfers 

niet onbevredigend. Het tentenkamp bracht, met een be-

drag van ƒ32.000, —, ƒ11.000,— méér op dan in 1950. 

Parkeerproblemen zullen in 1952 krachtig worden aan-

gepakt en zoveel mogelijk worden opgelost, in de eerste 

plaats ter bevordering van het toerisme, een primaire eis 

ter bereiking van een hoog welvaartsniveau. Daarom zal 

stichting van hotels, restaurants, terrassen, parkeerter-

reinen, wegen en andere objecten ten dienste van recre-

atie en ontspanning van honderdduizenden vóór alles 

noodzakelijk zijn, omdat het economisch plafond van de 

gemeente nog lang niet bereikt werd. Een schetsontwerp 

voor de bouw van een aula op de begraafplaats, kan 

worden verwacht. Sinds de bevrijding werden totaal 484 

woningen gebouwd, hopelijk zal dit jaar de mijlpaal 500 

worden bereikt. 522 gezinnen zijn in nieuw gebouwde 

woningen ondergebracht. In aanbouw zijn thans nog 

90 woningen. Op 1 Januari 1951 waren bij het bureau 

huisvesting ingeschreven 191 woningzoekenden; 411 

nieuwe gevallen kwamen er in dat jaar bij, terwijl voor 

383 gevallen een oplossing werd gevonden, zodat het 

bureau met 219 problemen voor huisvesting dit nieuwe 

jaar is begonnen. Het verheugt spreker zéér, dat het 

nieuwe jaar tevens het jaar zal zijn, waarop hij met zijn 

gezin in Zandvoort zal komen wonen.

Wat de dienst sociale zaken betreft, werd in 1951 aan on-

dersteuning uitgegeven ƒ327500,— tegen ƒ251.300,— 

in 1950. Verhoging van de steunbedragen speelde hier 

een belangrijke rol, al valt een lichte, niet verontrus-

tende stijging van de werkloosheid niet te ontkennen. 

389 gezinnen waren in 1951 aan de zorg van de dienst 

Nieuwjaars rede van onze burgemeester

Namens het Zandvoorts Vrouwenkoor, Zandvoorts Mannenkoor, Music All-in, The Beach Pop Singers en de overige medewerkers,  
danken de organisatoren van het Nieuwjaarsconcert hierbij:

en de plaatselijke ondernemers die een advertentie plaatsten in ons programmaboekje:
Daniël Groente en Fruit, Slagerij Horneman, Bruna Balkenende, Kaashuis Tromp,  
bakkerij Van Vessem, Hema Zandvoort, Headsigns, C’est Bon noten, Parfurmerie Moerenburg,  
de Zandvoortse Apotheek, Bloemsierkunst J. Bluijs, Ondernemers Vereniging Zandvoort,  

stichting Classic Concerts, Nederlof Repro en de bezoekers voor hun subsidie c.q. sponsoring.

Gemeente Zandvoort 
Radio Stiphout
Loodgietersbedrijf Spolders
Zandvoortse Courant

Mede dankzij hen, is het Nieuwjaarsconcert 2009 uitgegroeid tot een prachtige happening. Nogmaals, heel veel dank!

Foto: Archief Genootschap Oud Zandvoort, BLD07411
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Belinda Göransson winnares Sjoel Kampioenschap

Schoolbasketbaltitel prooi voor Nicolaasschool

Slecht weekend voor basketbalvereniging The Lions

‘15 over rood’ 
koppeltoernooi

Ruime winst SV Zandvoort, kleine nederlaag ZSC’04

Alle dames mochten op drie 
sjoelbakken drie keer gooien, 
waarna de tussenstand werd 
opgemaakt. De inale, die pas 
bereikt kon worden als men 
meer dan 230 punten had 
gescoord, werd door negen 
deelneemsters betwist. Met 
een fantastische serie in die 
inale was Belinda Göransson 
iedereen de baas en werd 
overtuigend de eerste win-
nares. Een gouden sjoelbak 
en een les wijn waren haar 
verdiende prijs. 

Als extra tussendoortje mocht 
iedere dame één keer gooien 
met een speciale gouden sjoel-

Dat het schoolbasketbal 
leeft onder de basisscholie-
ren blijkt wel uit het feit dat 
ieder team minstens uit 10 
spelers bestond. Vanaf 10.00 
uur werd er door 6 meisjes-
teams en 7 jongensteam op 
het scherpst van de snede ‘ge-
vochten’ om de broodnodige 
punten, aangemoedigd door 
familieleden en medescho-
lieren. Toen om circa 16.45 
uur de stofwolken oplosten, 
stonden de beide teams van 

De dames kregen het 
Alkmaarse Guardians op 
bezoek, al jaren een ge-
duchte tegenstander.  Van 
meet af aan ontwikkelde 
zich een felle strijd die niet 
altijd door de arbiters werd 
begrepen. Het Zandvoortse 
schot bleef ook achterwege 
en dat lukte juist wel bij de 
gasten. Onze Zandvoortse 
dames zouden slechts één 
van de vier kwarten win-
nend afsluiten en moesten 
na aloop een 59-68 neder-

Hoewel SV Zandvoort soms 
wat te nonchalant speelde, 
creëerde de ploeg wel mo-
gelijkheden. Mogelijkheden 
die later werden omge-
zet in doelpunten. Bij SV 
Zandvoort was vooral Patrick 
Koper goed op dreef. Soms 
liepen enkele combinaties 
niet, maar de Zandvoorters 
kwamen niet echt in de pro-
blemen. Doelman Paul Smit 
moest slechts twee keer de 
bal uit het net halen, maar 
achteraf gezien waren de te-

schijf. Indien deze direct in de 
drie of vier kwam, was een fan-
tastische prijs te winnen. Maar 
liefst zes dames wisten dit te 
presteren. Zij kregen uit han-
den van organisator Maaike 
Koper een tegoedbon van € 75 
om met vrienden in het gezel-
lige café aan het Kerkplein een 
drankje te nuttigen.

Op 17 februari krijgen de heren 
de kans om hun vaardigheden 
met de stenen te tonen. De 
beste tien van die avond mo-
gen het dan op een later tijd-
stip opnemen tegen de beste 
tien dames. U kunt dus vast 
gaan oefenen.

de Nicolaasschool bovenaan 
en dus werd die school de te-
rechte kampioen. 

Bij de meisjes was dat al voor 
het einde van het toernooi 
bekend. Bij de jongens echter 
moest de laatste wedstrijd 
van de dag de kampioen op-
leveren. De Mariaschool en 
de Nicolaasschool hadden 
beide nog niet verloren en de 
spanning was dus te snijden. 
In eerste instantie nam de 

laag incasseren. Topscores 
van Martine Loos en Sabine 
Dijkstra, die beide 15 punten 
lieten aantekenen.

Heren
Bij de heren niet anders. 
Tegenstander Volendam 
had in de eerste wedstrijd 
van dit seizoen zich in eigen 
huis laten verrassen door 
Lions en was dat dit keer 
niet van plan nog eens te 
laten gebeuren. De num-
mer 3 van de ranglijst in 

gendoelpunten volgens Smit 
niet nodig. Zelf maakte Smit 
ook nog een fout. Daarvoor 
kreeg hij van de scheidsrech-
ter een gele kaart. “Ik hield 
volgens de scheids te weinig 
afstand bij een vrije trap”, al-
dus het laconieke commen-
taar na aloop.

SV Zandvoort won de wed-
strijd met 9-2. “Het had 
meer moeten zijn, maar we 
speelden gewoon niet goed”, 
aldus Smit. Bij SV Zandvoort 

Mariaschool een kleine voor-
sprong van 3 punten maar 
dat bleek achteraf niet vol-
doende. De Nicolaasschool 
kwam op gelijke hoogte en 
drukte door naar een 7-12 
overwinning. 

De Sportiviteitsprijs, uitge-
reikt door de Zandvoortse 
Sportraad aan het meest 
sportieve team, was voor 
het jongensteam van de 
Duinroosschool.

de Rayon 3e klasse was op 
volle oorlogssterkte naar 
Zandvoort afgereisd. Toch 
hadden de gasten de nodi-
ge moeite om aan de goede 
kant van de score te blijven. 
Het verschil werd in het 
voor Zandvoort beruchte 
derde kwart gemaakt toen 
de gastheren 8 punten min-
der maakten. De einduit-
slag werd 69-77. Topscorers 
werden Ron v.d. Meij (19), 
Sander Verboom (17) en 
Robert ten Pierik (13).

ontbrak Christiaan Strijder 
vanwege een teenblessure 
die hij opliep bij een wed-
strijdje squash.

ZSC’04
De andere Zandvoortse 
ploeg, ZSC’04, beleefde vo-
rige week donderdagavond 
een vervelend avondje in 
de Van Turnhouthal. De 
Zandvoorters kwamen uit 
tegen United waarvan in de 
thuiswedstrijd nog werd ge-
wonnen. Dit keer verliep het 

sjoelen

basketbalfutsal

basketbal

biljarten

Winnares Belinda Göransson

Nicolaasschool kampioen

Rebound voor Bercis Metz

Einduitslag meisjes: 1. Nicolaas-
school 5-9; 2. Beatrixschool 5-7 
(+20); 3. Mariaschool 5-7 (+18); 
4. Oranje Nassauschool 5-8; 5. 
Duinroosschool 5-2; 6. Hannie 
Schaftschool 5-0.
Einduitslag jongens: 1 . 
Nicolaasschool 6 -12; 2 . 
Mariaschool 6-10; 3. Hannie 
Schaftschool 6-6 (-1); 4 . 
Beatrixschool 6-6 (-22); 5. 
Oranje Nassauschool II 6-5; 6. 
Oranje Nassauschool I 6-3; 7. 
Duinroosschool 6-0.

Veteranen
Flamingo’s, het veteranen-
team van The Lions, kreeg de 
nummer 1 van de ranglijst, 
BV Enkhuizen, op bezoek. 
Het grote verschil in deze 
wedstrijd was de gemid-
delde leeftijd. Flamingo’s, 
een team dat al jaren aan 
de veteranencompetitie 
deelneemt, heeft een veel 
hoger gemiddelde leeftijd 
en zijn derhalve niet zo 
heel snel meer. De gasten 
uit Enkhuizen daarentegen 
zijn pas sinds kort tot het 
walhalla van de veteranen, 
de rayonklasse, toegetre-
den en zijn een stuk snel-
ler. Zij speelden dan ook op 
de break die de heren van 
Flamingo’s niet konden be-
lopen. Dat er uiteindelijk 
slechts met 3 punten ver-
schil (54-57) werd verloren 
heeft alles met de routine te 
maken. Bij Flamingo’s lopen 
een aantal heren rond die in 
verschillende Nederlandse 
teams hebben gespeeld. 
“Als we wat beter hadden 
opgelet, hadden wij ze hun 
eerste nederlaag kunnen 
aansmeren. Nu komen ze 
met een overwinning uit 
de bus”, aldus een van de 
Zandvoortse spelers.

Iedere inschrijver wordt door 
de toernooileiding aan een 
andere speler gekoppeld. 
Dit gaat zoveel mogelijk 
op moyenne, een mindere 
speler speelt met een heel 
goede, zodat er voor ieder 
kans bestaat om te win-
nen. De teams spelen in een 
poule met in de voorronden 
minimaal 3 partijen. De beste 
twee teams uit de poulefase 
gaan door naar de inale op 

anders. ZSC’04 nam tot twee 
keer toe een voorsprong en 
miste in de slotfase nog een 
mogelijkheid om de wed-
strijd te winnen bij een 2-2 
stand, maar kreeg in de laat-
ste drie minuten de deksel 
op de neus, doordat United 
er 3-2 van wist te maken.

“Vervelende nederlaag, maar 
we misten Nicky en Mitchell 
Post. Vooral Nicky brengt 
rust in de ploeg en dat brak 
ons op”, aldus coach Marcel 
Paap. Vrijdag 16 januari speelt 
ZSC’04 thuis in de Korverhal 
tegen De Stal en heeft het 
kans op eerherstel.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Huisartsen Centrum Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
Mirage Zandvoort B.V.
Plony’s Haarwinkel
Pluspunt Boomhut
Pluspunt
Sea Optiek
Stichting Classic Concerts
Take Five
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vitaress Full Service
Vof Cocarde

(In alfabetische volgorde)
Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Albatros
Algemene uitvaartbege-
leiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bertram & Brood
BIAmed Medisch Instituut
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Bruna
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Delhi Palace Indian Restaurant
Danzee
Dierenarts Dekker

adverteerders

Nieuwe jeugdcoördinator 
voor SV Zandvoort

“Eigenlijk gaat hij de jeugd-
vereniging opnieuw op po-
ten zetten. Tevens zal de 
opleiding en begeleiding 
van jonge trainers een groot 
deel van zijn pakket uit gaan 
maken. We hebben toevallig 
gisteravond de puntjes op de 
i gezet en Chris kan aan de 
slag”, zegt de voorzitter van 
de Technische Commissie 
Adri Driehuizen.

Verder keek Hogendoorn 
terug op een wat wisselval-
lig 2008. Hij wil graag leren 
van het verleden. “Een veel-
gehoord geluid is: vanuit het 
verleden ofwel de geschiede-
nis moet je leren. In dat ver-
band is het goed eens na te 
gaan wat in onze vereniging 
in het jaar 2008 uitstekend 
verliep en wat voor het jaar 
2009 beter zou moeten 
gaan. Als voorbeeld noem ik 
de communicatie. Het jaar 
2008 heeft uw bestuur ge-
leerd dat daar nog heel veel 
aan mankeert. Daar zullen 

Afgelopen zaterdag heeft de voorzitter van SV Zandvoort, 
Hans Hogendoorn, tijdens zijn nieuwjaarstoespraak bekend 
gemaakt dat bij zijn vereniging een nieuwe jeugdcoördina-
tor is aangesteld. De in Zandvoort woonachtige Chris Beijer, 
een docent bij de KNVB, zal de handschoen oppakken en 
een geheel nieuw jeugdbeleidsplan gaan schrijven.

Maar liefst 48 dames gingen dinsdagavond in café  
Koper het gevecht aan met de dertig sjoelschijven tijdens 
het Eerste Open Dames Sjoelkampioenschap. Tijdens dit 
kampioenschap werd gestreden volgens het oficiële  
wedstrijdreglement van de Nederlandse Sjoelbond.

De titel van 2009 in het schoolbasketbaltoernooi is opgeëist door de Nicolaasschool. Zowel bij de meisjes, als bij de jon-
gens werd de eerste plaats bereikt waardoor ze niet meer door andere scholen konden worden ingehaald.

De vertegenwoordigende teams van The Lions hebben afgelopen zondag geen goede 
zaken gedaan. Zowel de dames als de heren en de veteranen moesten hun meerdere 
erkennen in hun tegenstanders.

Op zaterdag 24 januari en zaterdag 7 februari aanstaande 
zijn de voorronden voor het ‘15 over rood’ koppeltoernooi 
2009 in café De Lamstrael in de Haltestraat. De aanvang 
van beide avonden is 19.30 uur. De inschrijving is ondertus-
sen begonnen.

Het futsalteam van SV Zandvoort heeft afgelopen vrijdagavond laten zien waarom de 
ploeg bovenaan staat in de vierde klasse. Tegenstander De Stal had niets in te brengen on-
danks verwoede pogingen om de Zandvoorters buiten het eigen doelgebied te houden.

we in 2009 sterke aandacht 
aan moeten besteden”, aldus 
Hogendoorn.

“De vraag of het accent 
voor de prestaties bij SV 
Zandvoort bij de zaterdag of 
bij de zondag moet worden 
gelegd is nog steeds een ac-
tueel gespreksonderwerp 
binnen de vereniging, in de 
kantine en op straat. Ook de 
media storten zich bij voort-
during op dit item. Het be-
stuur gaat in 2009 voor een 
kwaliteitsimpuls in brede 
zin; dus zowel voor de zater-
dag, als voor de zondag. Als 
de selecties voor de zaterdag 
en voor de zondag op een ge-
wenst kwantitatief niveau 
kunnen worden gehouden 
dan zullen beiden worden 
gefaciliteerd. Het bestuur 
sluit niet uit dat ooit nadere 
keuzes zullen moeten wor-
den gemaakt, maar daarvoor 
is de tijd nog niet rijp en het 
is ook nog niet nodig”, zei de 
voorzitter.

zaterdag 14 februari. Op die 
inaleavond worden weer 3 
partijen gespeeld waarna 
kruisinales zullen uitmaken 
welk team de kampioen van 
2009 wordt. Deelname aan 
dit toernooi is geheel gra-
tis. Inschrijven kan aan de 
bar van café De Lamstrael, 
Haltestraat 52. Bij de inschrij-
ving kunt u uw voorkeurs-
avond voor de voorronden 
kenbaar maken.

Stand  Team  G/Pt.
1.  ZOG 1 9/21
2.  ZSC’04 9/20
3.  Badhoevedorp 10/19
4.  Os Lusitanos 3 10/19
5.  TT/Goodnight 9/17
6.  Kennemerland 10/16
7.  FCB’72  10/13
8.  ZOG 2  9/12
9.  United/DAVO 6/10
10.  EDO 9/5
11.  De Stal ‘81 9/3
12.  Promotie/Eerst. 8/0

Stand  Team  Wedstr./Pt.
1.  De Brug 6/16
2.  SV Zandvoort  6/16
3.  ZOG 14  5/10
4.  ZOG 10  5/9
5.  BSM 10  4/7
6.  ZOG 16  6/7
7.  Heemstede  7/7
8.  De Stal ‘81  8/6
9.  FOH 6  6/1
10. ‘t Sand ‘84  6/1

Standen futsal

‘Zandvoort telt ca. 40 

sportverenigingen.

Er is dus altijd een club 

die bij u past.’

www.sportinzandvoort.nl



R. Ketellapperstraat 35   
€ 269.000-

J. v. Heemskerckstraat 67 
€ 259.000-

Sara Roosstraat 28
€ 269.000-

Verzetsplein 20    
€ 265.000-

Koninginneweg 9rd  
€ 249.000-

J. v. Heemskerckstraat 17   
€ 249.000-

Sara Roosstraat 52
€ 284.000-

Swaluestraat 29a 

€ 269.000-

Van lennepweg 143   
€ 274.500-

Burg. v. Fenemaplein  4/6 
€ 275.000-

Passage 3/21   
€ 279.000-

J. v. Heemskerckstraat 65   
€ 279.000-

Trompstraat 17/2 
€ 279.500-

Van speijkstraat 2/37 
€ 359.000-

Stationsplein 13/11   
€ 339.000-

J. v. Heemskerckstraat 11     
€ 337.500-

Stationsplein 15/5   
€ 325.000-

Ir. E.J.J. Kuindersstraat 
11/11 € 319.000-

Hogeweg A6/7/10 vanaf   

€ 390.000-
Van Speijkstraat 2/147    
€ 398.000-

Prinsenhofstraat 5b   
€ 465.000-

Swaluestraat 31b 
 € 425.000-

Burg. v. Fenemaplein  
13-11/13  € 420.000-

Dr. J.G. Mezgerstraat 133 
€ 595.000-

Hieronder een overzicht van onze appartementen, voor meer informatie verwijzen wij u 

naar onze website www.cvl.nu, bellen of langskomen mag natuurlijk ook!  023 - 5 715 715

Trompstraat 13/1 € 249.000-
15/6 € 245.000-

Burg. v. Fenemaplein  4/6
€ 249.000-

Tjerk hiddesstraat 4/5
€ 249.000-

Van galenstraat 216  
€ 239.500-

Dr. J.G. Mezgerstraat 41   
€ 239.000-

Thorbeckestraat 70 
€ 239.000-

Trompstraat 5/7 € 239.000-
5/2 € 237.500-

Oranjestraat 15zw 

€ 210.000-
Burg. v. Fenemaplein 22/10 
€ 209.000-

Hogeweg 22/10 
€ 209.000-

Schuitengat 45 
€ 199.000-

De Schelp 81  
€ 119.000-
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KOM EENS LANGS 

VOOR INFORMATIE

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

5 2311 20Actueel Cabaret Rubriek Sport
Circuit Run wordt
ook dorpsfeest

Ellen Dikker is
sterk in typetjes

Heden & verleden
‘Trekpleisters’

Mogelijk geen
A1GP in 2009

5e jaargang • week 04
22 januari 2009

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Oat Brain heel € 1,75  

half € 0,90 

5 witte petit pain € 1,75 

Ook hebben wij in ons assortiment, 
chocoladebrood, suikerbrood, 

ontbijtkoek met en zonder kandij, 
overheerlijk volkorenbeschuit,  

div. soorten koek 

Ook kunt u bij ons terecht voor div. 
soorten koffie of lekkere warme 

chocolademelk met slagroom

27 januari raadsvergadering.  
In de gemeenteadvertentie leest  

u er meer over.

Auto Strijder

Zandvoort

Afgelopen week heeft Zandvoort zichzelf duidelijk gepresenteerd op de vakantie-
beurs.  De beurs heeft dit jaar 133.000 bezoekers naar de Jaarbeurshallen in Utrecht 
getrokken. VVV Zandvoort was op twee stands vertegenwoordigd en heeft goede 
zaken gedaan. Opmerkelijk feit was dat Zandvoort als enige badplaats van Neder-
land aanwezig was met een eigen stand. 

dewerkers van de VVV (in-
clusief Klaas Koper) zijn ge-
interviewd door meerdere 
radiostations en vele foto’s 
zijn gemaakt. Kortom de 
impact zal ook na de beurs 
nog zijn vervolg krijgen. 

Dit vervolg zal ook te zien 
zijn in het aantal verkochte 
arrangementen. Veel inge-
vulde kaarten zijn op de 
beurs al ingeleverd en ook 
per post komen de kaarten 
nog binnen. De nadruk lag 
bij dit arrangement op de 
schoonheid van Zandvoort, 
juist in de rustige periode 
van het jaar. Uiteraard is 
Zandvoort bekend om haar 
strand en circuit, maar bij 
dit arrangement werd 
juist aandacht besteed 

aan de prachtige natuur-
gebieden en de cultuur van 
Zandvoort. En met succes 
dus, gezien de vele arrange-
menten die zijn geboekt.

Op de beurs was ook aan-
dacht voor de nieuwe gids 
van Zandvoort, de eerste 
echte Zandvoort-gids van 
VVV Zandvoort. De reacties 
waren zeer positief en de 
gids werd door velen zelfs 
betiteld als de mooiste VVV-
gids van alle Nederlandse 
VVV’s! Uiteraard een sub-
jectief gegeven, maar wel 
leuk om te horen. Bent u ook 
benieuwd naar de nieuwe 
VVV-gids van Zandvoort? 
Dan bent u uiteraard van 
harte welkom bij de VVV 
om de gids in te kijken.

VVV Zandvoort wilde graag 
meer doen dan alleen maar 
lyers uitdelen en heeft dit 
door middel van allerlei  
acties gedaan: het verkopen 
van een ‘Zin in Zandvoort’-
arrangement en het  
aanwezig zijn van dorps-
omroeper Klaas Koper 
en race-goeroe Michael 
Bleekemolen met een ware 
race Lamborghini. Tevens 
was er vanuit Noord-
Holland een aantal keer 
per dag een spel waarin 
Zandvoort ook haar ui-
ting vond in de vorm van 
vragen over Zandvoort en 
Zandvoortse prijzen.

Door allerlei omroepen 
werd er gefilmd op de 
Zandvoort stand, de me-

VVV Zandvoort deed goede zaken op de Vakantiebeurs 2009

vervolg op pagina 9

Zandvoort volop in de spotlights!

Manou Hebben, Jaap van Gelder en Sienke Wolters-Van Keulen

Kennismaking met  
Woonstichting De Key

Vorige week maandag maakten we op uitnodiging kennis 
met algemeen directeur Jaap van Gelder van Woonstich-
ting De Key uit Amsterdam. Samen met Sienke Wolters-
Van Keulen, waarnemend vestigingsmanager Zandvoort, 
en Manou Hebben, hoofd Communicatie, werd het een ge-
animeerd gesprek in het pand aan de Thomsonstraat over 
de vele facetten van Woonstichting De Key die sinds 31 de-
cember 2008 het werk van de EMM voortzet. 

en speciieke wensen. Het 
hoort allemaal onlosma-
kelijk bij prettig wonen. De 
Key is een Amsterdamse 
woningcorporatie, vooral 
actief in Amsterdam. Maar 
De Key heeft ook bezit in 
Diemen en De Bilt, en is 
actief in Almere, Hillegom, 
Haarlem en sinds kort dus 
ook in Zandvoort.

De Key ontwikkelt en 
verbindt, verwoordt Van 
Gelder de visie van het 
Amsterdamse bedrijf dat 
al 140 jaar bouwt, beheert, 
renoveert en transformeert. 
Steeds vanuit het bewust-
zijn dat wonen zoveel 
meer is dan een dak bo-
ven je hoofd. Leefbaarheid, 
aandacht voor bijzondere 
groepen en ruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen De Mannetjes

Zin in Zandvoort!

‘Maar even niet in de 
Middenboulevard’
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10  januari - 16 januari 2009 
Geboren:
Ersan, zoon van: Hajdari, Adem en: Arii, Aferdita.
Faas Hendrikus, zoon van: Kimenai, Bastiaan Johannes 
Cornelis en: Arendsen, Katrien.
Florine Antonia, dochter van: Brokx, Stefan Petrus Adrianus 
en: Stokman, Miriam Sophia.

Ondertrouwd:
Boerée, Eric Nicolaas Maria en: Rietveld, Saskia.
Brune, Pieter en: Paap, Sylvia.
de Haan, Antonio Ricardo en: Wardenier, Silvana.
van der Mije, Willem en: van Bakel, Rianne Manon.
Hoogendoorn, Alexander en: van Buuren, Pascal Françoise.

Overleden: 
Kok geb. Kruijer, Gerarda Johanna Maria, oud 89 jaar.
Reumerman, Ellen , oud 65 jaar.
Polak geb. van Weel, Cato Gerarda, oud 88 jaar. 

cartoon Hans van Pelt

Volgens mij… 
lijkt het wel of alles tegelijk 
stuk gaat. Aan de handdoeken 
hangen rafels en het linnen-
goed is aardig versleten. En zo 
te horen draait ook mijn was-
machine op zijn laatste lager-
tjes. Elke keer als ik mijn was-
goed er in stop, hoor ik hem 
zuchten en steunen ‘pff, niet 
nog een wasje’! Hij zal nog 
even moeten vol houden.
Over geluiden gesproken? 
Tijdens de nieuwjaarstoe-
spraak van de burgervader 
hoorde ik ook rare geluiden 
bij zijn vooruitblik 2009 
over de Middenboulevard. 
Er ging een gekreun en ge-
steun van alle belangstel-
lenden door de raadszaal 
‘oh nee, niet nog een keer’! 
Arme wethouder Bierman, 
hij doet zó zijn best om al-
les goed op de rit te zetten. 
Zelfs de burgemeester is er 
heilig van overtuigd dat de 
gordiaanse knoop waarin 
het project verward zit, de 
komende maanden wordt 
ontward. Toch vraag ik me af 
of het college op de hoogte 
is dat er een bunker onder 
het parkeerterrein van het 
Favaugeplein ligt. Volgens 
de bunkervereniging is de 
bunker niet zichtbaar maar 
wel aanwezig. Om zo iets te 
slopen kost heel veel geld. 
Dat wordt een aardig kosten-
potje met de kredietcrisis op 
de achtergrond. Niet alleen 
voor mij maar ook voor de 
gemeente. Soms snap ik iets 
niet. Want hoe is het moge-
lijk dat men nog niet klaar is 
met de Miljoenenboulevard 
en intussen lonkt naar een 
zeejachthaven. Ik heb altijd 
geleerd: eerst het één en 
dan het ander. Dus eerst de 
handdoeken en ‘t linnen-
goed daarna de wasmachine. 
Ik ga me alvast oriënteren 
over prijzen en merken. En 
daarvoor heb ik geen extern 
bureau nodig. Gewoon de 
winkel instappen. Was alles 
maar zo eenvoudig. Soms 
(niet verder vertellen) 
heb ik echt mede-
lijden met Bierman. 
Want je zult maar in 
een gordiaanse knoop 
verward zitten! Ne
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Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

jan w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag
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08.25
09.56
10.40
1 1 . 2 0
00.00
23.55
00.14
00.44

13.20
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14.54
1 5. 2 4
03.56
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04.58
05.25

2 1 . 3 5
22.35
23.26

-
1 1 . 3 4
1 2 . 1 0
1 2 . 3 5
1 3 . 1 5

-
-
-
-

16.02
16.36
17.05
17.38

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P

B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

kerkdiensten
ZOnDaG 25 januari 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochie.nl
10.30 uur mevr. B. Bleijs

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur mevr. pastor IJ. Tuijn 

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Er stonden slechts twee onderwerpen op de agenda van de commissievergadering Planning 
en Control van 14 januari: ‘Parkeercijfers Brederodestraat’ en ‘Voortgangsinformatie Midden-
boulevard’. Het laatste onderwerp is er uiteraard één die meestal veel stof doet opwaaien. 

door Nel Kerkman

De agendavaststelling riep 
wel wat vragen op. Zo wilde 
Cor van Koningsbruggen 
(GBZ) de problematiek rond 
de stand- en venthouders-
vergunning op de agenda 
zetten, maar volgens wet-
houder Wilfred Tates is 
deze precaire zaak des col-
leges. Het CDA bij monde 
van Gert Jan Bluijs gaf aan 
dat, door ziekte van project-
wethouder Marten Bierman 
en door afwezigheid van de 
projectleider, het moeilijk 
discussiëren werd over de 
Middenboulevard. Hij pleitte 
voor een betere agendaplan-
ning in het komende jaar. 
Fred Paap (VVD) wil liever 
elke maand de voortgang 
van de Middenboulevard op 
de agenda plaatsen, zodat 
de raad goed geïnformeerd 
wordt en blijft.

Parkeercijfers evaluatie  
Spark
Het CDA toonde via een uit-
gedeelde begroting 2009 
dat het project nooit bud-
gettair neutraal kan zijn 
omdat de overheadkosten 
onvoldoende zijn doorbe-
rekend en de inschatting 
van deze kosten te veel 
afwijkt van de begroting. 
Verder vond het CDA dat 
er naar de parkeerdruk van 
de aangrenzende straten 
gekeken moet worden. Pim 
Kuijken (PvdA) stelde dat er 
niet aan het parkeren ver-
diend moet worden en dat 
men met volle kracht moet 
doorgaan. De VVD kon aan 
de cijfers van Spark, die over 
3-4 maanden zijn gegeven, 

nog geen conclusies verbin-
den en wilde eerst naar de 
harde cijfers over het gehele 
jaar kijken. Bruno Bouberg 
Wilson (OPZ) zag wel een 
opmerkelijk verschil tus-
sen de begrotingscijfers en 
Spark en stelde tevens voor 
om het handhaven uit te 
besteden. Tenslotte beant-
woordde wethouder Tates 
de vragen. Het parkeerre-
gime in de Brederodebuurt 
is gestart naar aanleiding 
van parkeeroverlast in deze 
straten. Uit een gehouden 
enquête kwam naar voren 
dat de overlast grotendeels 
is opgelost. In de toekomst 
zal worden gekeken of het 
type parkeersysteem in 
Noordwijk gedeeltelijk over-
genomen kan worden in 
Zandvoort. Mogelijk wordt 
er, met een symbolisch be-
drag, twee uur gratis par-
keren aan alle bewoners 
aangeboden, uiteraard wel 
buiten de iscale gebieden. 
Dit jaar zijn er weinig klach-
ten over de afdeling hand-
having binnen gekomen. 
De organisatie is verbeterd, 
wat resulteerde in minder 
ziekteverzuim. Binnenkort 
wordt er een nieuw hoofd 
verkeershandhaving aan-
gesteld.

Voortgangsinformatie 
project Middenboulevard
Vanwege ziekte van wet-
houder Bierman nam diens 
collega Tates de honneurs 
waar. De laatste stelde dat 
het niet verstandig was 
om persoonlijk reacties te 
geven over dit delicaat dos-
sier en hij wilde er dan ook 
inhoudelijk niet dieper op in 

gaan. Voor de voortgangin-
formatie Middenboulevard 
maakten de heren Bernard 
Eertink, Erwin van der Slik, 
Reinier Overveld en Ad 
Rampen gebruik van de 
inspraakprocedure. Eertink 
was de enige bewoner die 
positief sprak over de aan-
geboden Projectupdate 
Middenboulevard. De an-
dere insprekers waren onte-
vreden over de gesprekken 
tussen de bewoners en de 
gemeente, die zeer intimi-
derend waren overgekomen. 
Overveld stelde, alhoewel hij 
niet als architect maar als 
bewoner bij de bijeenkom-
sten aanwezig was, dat er 
niet naar zijn inbreng werd 
geluisterd en dat hij duide-
lijk genegeerd werd door 
Bierman. De raadsleden wa-
ren zeer ontstemd over de 
afgeslankte Projectupdate. 
Omdat er geen antwoord 
op hun vragen werden ge-
geven, zaten de raadsleden 
er eigenlijk voor spek en bo-
nen bij. De VVD wilde voort-
gang en heeft haast om het 
bestemmingsplan rond te 
krijgen en stelde voor om 
het voorontwerp bestem-
mingsplan te schrappen. 
Het CDA was bezorgd over 
de miscommunicatie en 
wilde uitleg hebben over de 
€ 444.650 die nu in de noti-
tie staat. De PvdA vond dat 
de ingebrachte informatie 
veel vragen opriep en wilde 
net als SZ, GBZ, CDA en OPZ 
een voorontwerpbestem-
mingsplan plus een infor-
matieavond. Wethouder 
Tates meldde alle vragen 
te zullen meenemen naar 
het college.

Mager resultaat op agendapunt 
‘Voortgangsinformatie Middenboulevard’

Politiek Commissie Planning & Control, d.d. 14 januarifamilieberichten In Memoriam

 18-01-2001 Lieve Arthur 18-01-2009

Groot was zijn liefde

Groot is ons verdriet

Mooi zijn de herinneringen 

die hij achterliet.

  

Sonja

Wendy

Jolanda & Peter

Ricardo & Angelo

In paradisum decudant te angeli.

Mogen de engelen je begeleiden

naar het paradijs.

Intens verdrietig, en vol bewondering voor de wijze waarop hij met 

zijn ziekte is omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van 

mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en opa

Johannes Matthias Maria van Nes

- Joop -

19 januari 1926     17 januari 2009

Wij zijn bedroefd om de grote leegte die hij achterlaat.

Wij zijn dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons omringde.

Eja

 Joop en Ella

  Sven en Sanne

  Iris

 Annemieke

  Jo Ann en Keith

 Michaël en Elly

  Monique, Kevin

 Eva en Marcel

  Ivo

 Erik en Mineke

  Hubert en Claudia

  Linda en Kevin

 Bart en Marianne

 Mariëlle en Maarten jr. Koper

Correspondentieadres:

Dr. J.G. Mezgerstraat 59

2041 HT Zandvoort

Onze speciale dank gaat uit naar huisarts M.D.M. Hermans en naar

de medewerkers van de thuiszorg voor de zorgzame begeleiding van Joop.

De uitvaartdienst vindt vandaag, donderdag 22 januari,  

om 12.00 uur plaats in R.K. Antoniuskerk, Sparrenlaan 9-A in 

Aerdenhout. Aansluitend begeleiden wij hem naar crematorium 

Haarlem, Vergierdeweg 271 in Haarlem-Noord, waar wij om  

13.30 uur samenkomen. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot 

condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 

2040 VB Zandvoort. De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden

Tot 21 km p/uur • 70 km bereik • grootste assortiment 3 en 4 wielers

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

NU OOK VOOR BROMMOBIELEN

scootmobiel via gemeente aanschaffen met PGB (persoonsgebonden  

budget) geen probleem. Kom langs voor advies en informatie!

Prachtige planten,
prachtige bloemen…

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Hoera! Ik ben oma van 

Branko Nenad
Nenad en Rosella,
hartelijk gefeliciteerd!

Afz. Oma
Carla Wendelgelst

Lieve Rosella, Nenad en Danilo,

Hartelijk gefeliciteerd met de kleine Branko
   Heel veel geluk en liefs van
   Stephanie en Simon
   Jordy en Patricia
   Nelly en Fred
   Sharona
   en je overgroot oma

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Bel 023-5732752 of ga naar 
www.zandvoortsecourant.nl

Ook iemand in de Spotlights zetten?
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

10.00 uur is Virgil Bawits 
aanwezig bij Café Koper  
(Kerkplein). Als voorzitter 
van de OVZ kunt u hem 
spreken over hoe we met 
elkaar Zandvoort in econo-
misch en maatschappelijk 
opzicht kunnen versterken. 
Daarnaast houdt hij u graag 
persoonlijk op de hoogte 
van belangrijk nieuws dat 
grote invloed heeft op uw 
organisatie, en informeert 
u over zaken als de VVV, het 
gemeentebeleid, (toeris-
ten)belastingen, parkeren 
en welzijn. Uw ideeën voor 
een beter Zandvoort kunt u 
ook per e-mail sturen naar: 
info@ondernemendzand-
voort.nl

Borden erbij

Sinds de verkeersomleiding 
wegens de herinrichting 
van de Haarlemmerstraat/
Tolweg/Zandvoortselaan, 
is het snelheidsbord ‘u 
rijdt te hard’ naar de Frans 
Zwaanstraat verplaatst. 
Omdat smily bijna nooit 
vrolijk kijkt, heeft hij gezel-
schap gekregen van ver-
keersborden met een hertje 
erop. Het voor Zandvoort 
nieuwe verkeersbord geeft 
aan dat de automobilist er 
op verdacht moet zijn dat 
er herten kunnen overste-
ken. Aan de keutels op de 
straat en stoepen te zien 
zijn het geen één maar 

wel tientallen herten die 
op zoek zijn naar groene 
blaadjes. Sterker nog, ie-
mand vertelde dat een 
hert tijdens Kerst de hele 
buitenverlichting op zijn 
gewei heeft meegeno-
men. Hebt u eind vorige 
maand een verlicht hert 
in de duinen zien lopen? 
Dan weet u nu hoe dat 
komt.

Overlast herten
Omdat de hekken die 
het gebied van Waternet 
afbakenen alleen ver-
hoogd zijn langs de 
Zandvoortselaan, is de 
overlast van de herten 
verplaatst naar het ge-
bied in Zuid (het lijkt het 
parkeerregime wel). Veel 

mensen klagen te-
recht dat de herten 
de viooltjes en an-
dere lekkere plant-
jes uit de voortuinen 
eten. Herten zijn nu 
eenmaal planten-
eters en smullen van 
hulst, klimop, braam 
en rododendronbla-
deren. Of er plan-
nen zijn om ook aan 
deze kant de hekken 
te verhogen is niet 
bekend. 

Verkeersonveilig
Tijdens de commissiever-
gaderingen werd door 
raadslid Willem Paap (SZ) 
aandacht gevraagd voor  
de verkeersonveilige rot- 
onde bij de Van Lennepweg 
/Linnauesstraat. Daar 
gebeuren regelmatig 
aanrijdingen met fiet-
sers. Ook de nieuwe krui-
sing Haarlemmerstraat/
Tolweg/Zandvoortselaan 
is niet overzichtelijk. 
Welke weg moet je ne-
men en wie heeft voor-
rang? Wethouder Tates 
meldde dat het kruispunt 
nog niet af is.

Gedichtendag
Elk jaar staat de laatste 
donderdag van januari in 
het teken van de meest 
kwetsbare vorm van litera-
tuur: de poëzie. Natuurlijk 
wordt deze dag in de 
Zandvoortse bibliotheek 
niet overgeslagen. Want 
op donderdag 29 januari 
wordt er een feestelijke 
middag georganiseerd 
waaraan plaatsgenoot 
Ada Mol ‘Dichter bij Zee’ 
haar medewerking ver-
leent. Op deze middag 
is iedereen om 14.30 uur 
in Bibliotheek Duinrand 
Zandvoort welkom. Er is 
een open podium, dus 
schroom niet om uw ei-
gen gedicht voor te dra-
gen! De toegang is gratis.

Jong geleerd
Om net zo goed te 
worden als Ada Mol 
en Marco Termes, de 
Dichters bij Zee, zal je 
al op jonge leeftijd met 
dichten moeten begin-
nen. Daarom worden 
jongeren tussen 12 en 
19 jaar uitgenodigd om 
mee te doen aan de po-
eziewedstrijd ‘Doe Maar 
Dicht Maar’. De hon-
derd beste gedichten 
krijgen een plekje in de 
dichtbundel en de tien 
allerbeste dichters dragen 
hun eigen gedicht voor op 
het poëziefestival in De 
Oosterpoort in Groningen. 
Durf je het aan? Ga voor 
het wedstrijdformulier 
naar www.doemaar-
dichtmaar.nl daar staan 
ook handige schrijftips. Je 
gedicht(en) moeten wel 
voor 1 februari opgestuurd 
zijn. Succes!

Spreekuur
Het is geen vroege 1 april-
grap maar vanaf nu kunt u  
terecht op het OVZ-spreek - 
uur. Iedere maandag t/m 
donderdag van 09.00 tot  

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

evenementen agenda

feb
feb

feb
jan

jan
jan

Januari
Jazz café - Spoor 5 in café Alex, aanvang 17.00 uur

Los Zand - Impriovisatie theater. 
De Krocht, aanvang 20.15 uur

Karaoke - In Danzee, aanvang 22.00 uur

Expositie -  de hele maand januari exposeert  
Lilian Gaus in de bibliotheek
Februari
Ladies High Tea - Mirage Zandvoort,  
Boulevard Noord

Jazz in Zandvoort - Edwin Rutten 
is te gast in De Krocht

4 uur van Zandvoort - WEK races,  
Circuit Park Zandvoort 

Classic Concerts - Protestantse Kerk Zandvoort

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 04 • 2009

25
31

30
t/m 31

1

8

8

15

Afgelopen week is de schoonmaak per wijk weer ter hand genomen. Sneeuw 
en ijs maakten het de een tijdje erg moeilijk om de straten aan kant te maken, 
maar nu kan alles weer normaal verlopen.
Als eerste is de Haarlemmerstraat en omgeving aan de beurt geweest. Met 
bladblazer, veegwagen en kolkenzuiger zijn de straat en de aanliggende wegen 
weer Spic& Span gemaakt. De komende weken zal dat weer buurtgewijs in 
heel de gemeente plaatsvinden. Alle ongerechtigheden die in de afgelopen 
weken “uit de lucht zijn komen vallen” worden daarbij weggehaald. Volgens 
schema krijgt de openbare ruimte zo een frisse opknapbeurt. De medewerkers 
van de afdeling Reiniging & Groen ruimen dat met plezier op. Eén kritische 
kanttekening willen ze daarbij wel plaatsen: Wat is het jammer dat er nog 
altijd inwoners zijn die afval dat voor hun deur ligt wel zelf bijeenvegen, 
maar vervolgens gewoon in de straatgoot op een hoopje laten liggen. Wat 
een kleine moeite is het om zulk afval in je eigen afvalemmer te gooien, ook 
al is het niet “jouw” afval. Soms liggen zulke veeghoopjes met zwerfafval, den-
nennaalden of boomblad weken in de goot te wachten totdat de gemeente 
langskomt. Jammer, want als je ‘t iets anders aanpakt hou je samen heel mak-
kelijk ZANDVOORT SCHOON!? Bel voor meer info de meldlijn: 023-5740200

DE PADEN OP, DE LANEN IN..........

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

3- GANGEN WEEKMENU

Voorgerecht
Pizza van Tonijn

Pappadum met een Carpaccio van 
yellow fin tonijn geserveerd met wasabi

mayonaise en een lente uitje.
Of

Carpaccio Albatros
Carpaccio van rundvlees met olijfolie, 

pijnboompitten en parmezaan.

Hoofdgerecht
oordzeetong 400 gram

Lekker in de roomboter gebakken tong  
geserveerd met frites.

Of

Entrecôte Café de Paris
Runder entrecôte met kruidenboter  

gegratineerd en geserveerd met frites.

Dessert
Citroentaart

Menu p/p € 29,50

4- GANGEN KREEFTMENU

Voorgerecht
Kreeftencocktail

Cocktail van rivierkreeftstaartjes 
geserveerd met toast.

Tussengerecht
Bisque Homard

Licht gebonden kreeftsoep met een  
gebakken gamba, room en aan tafel
afgemaakt met een scheutje cognac.

Hoofdgerecht
Kreeft thermidor

Hele kreeft uit de oven met verse 
bladspinazie, beurre blanc en gegratineerd  
met parmezaan, geserveerd met tagliatelle.

Dessert
Cheese cake

Huisgemaakte cheese cake met  
amarene kersen en hangop.

Kreeftmenu € 39,50 p/p

Haltestraat 26 - Zandvoort
023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl

De eerste Zandvoort Circuit Run was meteen een succes | Foto: Rob Bossink

Op 29 maart vindt voor de tweede achtereenvolgende keer de Runners World Zand-
voort Circuit Run plaats. Na het succes van vorig jaar is er een Zandvoorts comité in 
het leven geroepen dat allerlei randactiviteiten gaat organiseren rondom de Circuit-
run. Zandvoort wordt daarmee extra op de kaart gezet. En het is natuurlijk leuk voor 
de bewoners om aan mee te doen.

Het Comité Dorpsfeest 
Circuitrun 2009 is opgericht 
om van de circuitrun één 
groot dorpsfeest te maken. 
Zo organiseert het comité 
onder meer een ludieke 
dorpsestafette, vol bijzon-
dere obstakels, rare kron-
kels en unieke prijzen. Voor 
de winnaar wacht uiteraard 
eeuwige Zandvoortse roem. 
Maar voordat het zover is 
roept het comité iedereen 
op gelegenheidsteams sa-
men te stellen. Dat kunnen 
teams zijn vanuit bedrijven, 
clubs en instellingen. Maar 
ook teams bestaande uit 
familie en vrienden.

De Dorp Estafette 2009 
gaat direct na de Circuit 
Run van start. Midden in 

Circuitrun wordt tevens 
één groot dorpsfeest

het centrum. Teams van vier 
personen zullen vier maal 
het parcours van iets meer 
dan een kilometer aleggen. 
Het wordt een ‘ludiek’ ge-
beuren waarbij de deelne-
mers bijzondere obstakels 
moeten overwinnen. Er zijn 
diverse prijzen te winnen, 
waaronder de nu al felbe-
geerde Dorpsrun Zandvoort 
Originaliteitprijs. Buurten, 
bedrijven, cafés, restaurants, 
winkels, hotels, brandweer, 
politie, reddingbrigade, 
KNRM en gemeente worden 
gevraagd om teams te for-
meren en hun beste beentje 
voor te zetten.

Naast de dorpsestafette 
zijn er diverse activiteiten 
in voorbereiding waar-

onder muziek in het cen-
trum, levende beelden en 
diverse voorstellingen van 
sportscholen uit Zandvoort 
en omgeving. Ook zal de 
dansschool van Connie 
Lodewijks een optreden 
verzorgen en wordt in sa-
menwerking met Kenamju 
een spectaculaire ‘spinning 
contest’ georganiseerd. 
Aan de wieg van dit idee 
staan Hilly Jansen, be-
drijfscontactfunctionaris 
bij de gemeente en Virgil 
Bawits, voorzitter van de 
Ondernemersvereniging.

Teams kunnen zich aanmel-
den tot 25 februari 2009. 
Voor meer informatie: 
www.dorpsrun-zandvoort.
nl of tel. 06-1215 6997.

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Nu de hele week 5 euro korting 
bij besteding boven de

€ 40,-- aan games!

Actie alleen geldig bij Music Store Zandvoort

Clubcard korting extra ook geldig

Kerkstraat 14, 

2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00- tot 22.00 uur

maandags gesloten

Geen zin om te kokkerellen?
Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen o.a.:
visgerechten - vleesgerechten
zoals spare ribs - saté!

Vraag ook naar onze wisselende 
weekschotels (o.a.) kippotje, 
nasi enz.

Bel: 5712102  
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

Mirage Presenteert: 
 1 februari 2009 van 13:00 tot 16:00 uur

1ste ladies High Tea

Geniet in een prachtige ambiance van diverse luxe  
finger food, scones, brownies, luxe zoetigheden en  
daarbij natuurlijk keuze uit diverse soorten thee.

Tevens is er de mogelijkheid om uw haar te laten  
stylen door 2 professionele kapsters, visagie, knutselen en 

verkoop van verschillende cadeau artikelen.

Voor € 25,00 p.p. incl. thee
Van te voren reserveren vereist via

Shiela@miragezandvoort.com

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! 

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: Printing People Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Thomas Truijens gaat naar Argentinië

Nog even en dan vertrekt de 18-jarige Zandvoorter Tho-
mas Truijens richting Buenos Aires, Argentinië. Niet al-
leen om het Zuid-Amerikaanse land te zien, maar vooral 
om vrijwilligerswerk in een weeshuis te doen. Deze aan-
komende politicoloog (Thomas gaat wanneer hij terug 
is van zijn reis Politicologie studeren in Leiden) wil zich 
nuttig maken in de wereld en is klaar voor het avontuur. 

Het succes van het Muziekpaviljoen krijgt in 2009 een ver-
volg. Vanaf Pasen tot en met oktober zullen elke zondag 
leuke activiteiten georganiseerd worden in het paviljoen op 
het Raadhuisplein. 

De 25 foto’s die door de jury waren geselecteerd voor de fo-
towedstrijd van de Zandvoortse Courant, zijn sinds vorige 
week donderdag te bezichtigen in de centrale hal van het 
raadhuis. Daar zullen zij tijdens de openingsuren van het 
raadhuis voor een ieder te bezichtigen zijn.

Vorig jaar heeft Thomas het 
Stedelijk Gymnasium afge-
rond en momenteel werkt hij 
als uitzendkracht fulltime bij 
de afdeling Juridische Zaken 
van de gemeente Zandvoort. 
Daar heeft hij goed kunnen 
sparen voor de reis naar 
Zuid-Amerika die 1 februari 
van start gaat. Geld sparen 
is geen overbodige luxe als je 
van plan bent om vier maan-

Een speciale werkgroep, 
die een evaluatie van het 
muziekpaviljoen verzorgde, 
heeft de voorkeur uitge-
sproken voor een zelfvoor-
zienende organisatie, met 
een uitgebreide vrijwilli-
gerspool, onder leiding van 
een professionele coördi-
nator die bekend is met de 
gemeente, de regels en de 
procedures. Vorig jaar be-
kleedde OVZ-voorzitter Virgil 
Bawits deze functie, voor 

Burgemeester Niek Meijer 
verrichte de opening van de 
tentoonstelling en haalde 
in zijn toespraak de woor-
den die juryvoorzitter Ben 
Zonneveld tijdens de inale-
avond al had uitgesproken 
aan: “De winnende foto is 
echt Zandvoort.” Hierna 
onthulde de burgervader de 
foto’s door het weghalen van 
een doek waar zij achter hin-

Thomas Truijens gaat op avontuur Programmacoördinator 
voor muziekpaviljoen

foto-expositie 
in raadhuis geopend

den te reizen en al helemaal 
niet als je vrijwilligerswerk 
gaat doen. 

Spaanstalig land
Thomas loopt al heel lang 
met dit idee rond. Hij was 
aan het zoeken op Internet 
naar de mogelijkheden en 
vond de organisatie Activity 
International. Deze organi-
satie biedt een soort pakket-

komend seizoen is Mieke 
Thape aangesteld als pro-
grammacoördinator. Ook zij 
zal alles op alles zetten om 
de muziektent effectief in 
te zetten voor een attractief 
Zandvoort. De programme-
ring en de optredens moeten 
daarbij het karakter van de 
badplaats blijven uitdragen. 
Thape heeft veel ervaring in 
het organiseren van evene-
menten, omdat dit jarenlang 
haar werk is geweest.

gen. De winnende fotograaf 
heeft zijn prijs, zijn eigen 
foto op canvas doek, tijdelijk 
ter beschikking gesteld voor 
de ‘reizende expositie’. 

De tentoonstelling in het 
raadhuis is te bezichtigen tot 
vrijdag 13 februari. Daarna 
gaan de foto’s nog naar ver-
schillende andere openbare 
locaties in Zandvoort.

Sporen uit het verleden
Met deze rubriek willen we u attent maken op kleine en grote sporen die 
nog overal in Zandvoort te vinden zijn. De ene keer zijn het gevelstenen en 
de andere keer historische kenmerken over het verleden van het vissers-
dorpje van weleer. En wie weet kunt u er meer over vertellen of misschien 
komt u op uw wandeling ook wel eens iets tegen dat de moeite van het 
vermelden waard is. Reactie’s zijn altijd welkom. 

door Nel kerkman

Christien Kemp-van der Mije is deze week de tipgeefster voor onze rubriek. Zij 
maakte mij erop attent dat in de muren van een PEN huisje twee bijzondere in-
gemetselde tegeltjes zijn te vinden. Het gebouwtje staat in de zijstraat van de Dr. 
C.A. Gerkestraat richting de Schelp. Waarom deze haan en buldog in de Noord- en 
Oostkant zijn ingemetseld is een raadsel. Is het een grapje van de metselaar of 
heeft het een symbolische betekenis? Wie het weet mag het zeggen. Dus mijn 
vraag, weet u de betekenis ervan of kent u iemand die er meer vanaf weet? Uw 
verhaal kunt u sturen of brengen naar de redactie van de Zandvoortse Courant: 
Kleine Krocht 2, 2042 JN Zandvoort of per e-mail: sporen@zandvoortsecourant.nl. 
Eventuele reactie’s worden in de volgende courant geplaatst.  

ten aan: Spaanse taalles, ver-
blijf in gastgezin, vier weken 
vrijwilligersproject. Dit leek 
Thomas wel wat. Hij wist 
namelijk zeker dat hij niet al-
leen de toerist wilde uithan-
gen, maar vooral wat nuttigs 
wilde gaan doen als hij op 
reis ging. En hij wilde persé 
naar een Spaanstalig land 
omdat hij deze taal al rijk is. 
Op school heeft hij namelijk 
Spaans gehad en hij heeft 
meegedaan aan een uitwis-
selingsproject met Spaanse 
leerlingen. 

Sponsors voor weeskinderen
Buenos Aires wordt de uitval-
basis van Thomas, daar heeft 
hij eerst een week taalles om 
de Spaanse taal weer een 
beetje op te frissen. Tijdens 
die week verblijft Thomas bij 
een gastgezin. Daarna gaat 
hij vier weken vrijwilligers-
werk doen in een weeshuis in 
één van de buitenwijken van 
Buenos Aires. Daar verblijft hij 
met andere vrijwilligers in een 
soort studentenhuis. Thomas 
heeft al geld ingezameld van 
particulieren voor het wees-
huis. “Ik ben op de radio ge-
weest en ik heb overal mijn 
rekeningnummer verspreid”, 
aldus Thomas. “Mensen stor-
ten vaak geld op girorekenin-
gen van grote organisaties en 
stichtingen, maar dan weet je 

eigenlijk niet wat er precies 
met dat geld gebeurt. Daar 
zie je niks van terug. Mensen 
zoals ik kunnen het geld op 
een goede manier besteden 
en de mensen kunnen ten-
minste zien waar hun geld 
heen gaat.” Thomas denkt 
dan bijvoorbeeld aan prak-
tische zaken zoals kussens, 
boeken, maar ook aan even-
tueel uitjes met de kinderen. 
“Het is maar net waar het 
meeste behoefte aan is”. En 
daar kom je maar op één ma-
nier achter, door daar te gaan 
werken. Om de thuisblijvers 
en sponsors op de hoogte te 
houden, houdt Thomas een 
website bij: thomastruijens.
waarbenjij.nu. 

Vier maanden (of langer?)
Na het vrijwilligersproject in 
één van de weeshuizen, gaat 
Thomas een week backpac-
ken. “Ik zou wel naar Uruguay 
willen ofzo.” Hierna gaat hij 
nog eens vier weken aan één 
van de vrijwilligersprojecten 
in Buenos Aires meewerken. 
“In principe blijf ik vier maan-
den weg, maar eigenlijk wil ik 
net zo lang blijven tot mijn 
geld op is!”, zegt Thomas. 

Wil je Thomas Truijens 
ook sponsoren? Rek.nr.: 
8451140, t.n.v. T.S. Truijens, te 
Zandvoort. 

BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 

www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke

Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007

M.: 0655 – 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;

•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,  

 aankoop, verhuur en beheer;

•	 No cure, no pay;

•	 Gratis waardebepaling van uw woning;

•	 Gratis hypotheekadvies;

•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,  

 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

 * Vraag naar de voorwaarden

Van Galenstraat 74  Zandvoort

Martinus Nijhoffstraat 61  Zandvoort

Ir. E.J.J. Kuinderstraat 6  Zandvoort

Zomerzorgerlaan 36  Bloemendaal  

• Stijlvol 3-kmr appartement met zeer ruim balkon op het zuiden direct aan de boulevard!
• Gelegen op de 4e woonlaag van het recent volledig gerenoveerde app. complex “Livorno”;
• Zonnige living (zuid ligging) met fraai zeezicht en verbinding naar aangrenzende slaapkamer met schuifpui naar balkon, moderne  

keuken vzv div. inbouwapp., badkamer vzv ligbad en wastafel, 2e slaapkamer, 
modern toilet met fontein, was-/droogruimte;
• Het appartementencomplex beschikt over een liftinstallatie; 
• Gestuukte wanden en plafonds, nieuwe zonwering,  
 nieuwe schuifpui;
• Appartement verkeert in een uitstekende staat van onderhoud:  
 om zo te betrekken!
• Oplevering op korte termijn mogelijk;
• Woonoppervlakte ca. 75 m², inhoud ca. 180 m³.

• Moderne tussenwoning met o.a. riante uitbouw aan de achterzijde, royale living, moderne keuken, moderne  
badkamer, 5 slaapkamers, voor- en achtertuin op het zuiden met achterom!

• Gelegen in de geliefde en kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
• Vrij parkeren voor de deur of op naastgelegen pleintje;

• Begane grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, royale living met o.a. uitbouw  
 aan de achterzijde, allesbrander, div. raampartijen 
 en openslaande deuren naar en zicht op de achtertuin, moderne open  
 keuken vzv div. inbouwapp.;
• 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv douchecabine,  
 modern wastafel meubel en 2e toilet (wandcloset);
• 2e verdieping: 2 slaapkamers;
• Voortuin op noorden en achtertuin op het zuiden met achterom en  
 stenen schuur;
• Woonoppervlakte ca. 125 m², perceel 104 m², inhoud ca. 325 m³.

• Per direct te huur een volledig gestoffeerd, luxe en modern 3-kamer/hoekappartement inclusief garage en een balkon op het noorden !
• Gelegen op de eerste en tevens hoogste verdieping van een kleinschalig appartementencomplex;
• Royaal van opzet en ingericht met gebruikmaking van luxueuze materialen; een appartement dat helemaal af is!

• Gezellig uitzicht over het levendige Stationsplein, op loopafstand van   
 strand, zee, duinen en centrum;
• Privé entree via trap, royale living met 2 x opensl. deuren naar balkons en  
 rondom raampartijen, luxe semi-open keuken vzv van div. inbouwapp.,  
 luxe badkamer vzv ligbad met jetstream en geïnt.douche, wastafelmeubel  
 en wandcloset, 2 slaapkamers;
• Balkon gelegen op het noorden;
• Deze woning is per direct beschikbaar!
• Inclusief  onder het appartement gelegen parkeergarage;
• Tevens te koop aangeboden: Nieuwe vraagprijs € 299.000,-- k.k.
• Woonoppervlakte ca. 120 m², inhoud ca. 310 m³.

• Midden in het gezellige centrum van Bloemendaal, in een pittoresk autoluw straatje, ligt deze karakteristieke, 
 volledig gerenoveerde tussenwoning met besloten patiotuin op het zuiden! 
• Gesitueerd in de dorpskern van Bloemendaal, op loopafstand van winkels, bos, duin en het NS-station;
• Onder architectuur volledig en professioneel gerenoveerd met gebruikmaking van luxe en hoogwaardige materialen;

• Begane grond: o.a. luxe toilet (wandcloset) met fontein, zeer lichte woonkamer  
 met o.a. uitgebouwde serre met schuifpui naar de patiotuin en open verbinding  
 naar luxe open keuken vzv div. inbouwapparatuur;
• 1e verdieping: 2 slaapkamers met dakkapel, luxe badkamer met o.a. whirlpool,  
 separate doucheruimte en wastafel;
• Ruime bergvliering met CV opstelling (2007) bereikbaar via vlizo trap;
• De besloten patiotuin is op het zuiden gelegen;
• Parkeervoorziening aanwezig;
• Woonoppervlakte ca. 90 m², perceel 73 m², inhoud ca. 200 m³.

Vraagprijs: 
€ 224.500,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 379.000,- k.k.

Huurprijs: 
€ 1.250,-- excl. GWL per maand

Vraagprijs: 
€ 289.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Lorentzstraat 4  Zandvoort

• Vrijstaand en rustig wonen in Zandvoort op een steenworp afstand van de duinen? 
Een verrassend royaal, vrijstaand 70-er jaren woonhuis met o.a. riante living, 
klassieke keuken, luxe badkamer, 4 slaapkamers, oprit voor meerdere auto’s en 
besloten tuin rondom!

• Gelegen op een perceel van 228 m², in een rustige woonomgeving in “Nieuw Noord”;
• Begane grond: sfeervolle en lichte woonkamer met gashaard, toegang tot de tuin, diverse 

raampartijen en toegang tot klassieke open keuken vzv div. inbouwapparatuur, bijkeuken, 
slaapkamer; 

• 1e verdieping: 3 slaapkamers, luxe badkamer met riant ligbad in hoekopstelling, klassiek 
wastafelmeubel, design radiator en 2e toilet;

• 2e verdieping: ruime bergvliering;
• Deze vrijstaande woning beschikt over een voortuin met vijverpartij en oprit voor 2 auto’s, een 

zijtuin, een besloten achtertuin op het noordoosten en een achterom;
• Bijkeuken en slaapkamer begane grond voormalige garage;
• Een woning waarvan u de rust en de ruimte absoluut door middel van een bezoek moet gaan 

“beleven”.
• Woonoppervlakte ca. 135 m², perceel 228 m², inhoud ca. 425 m³.

Vraagprijs: € 449.000,- k.k.

NIEUW

NIEUW

VERKOCHT BINNEN 

3 WEKEN!
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De School is in Nederland 
uniek. Het is de eerste, en 
voorlopig enige, school die 
op moderne basis het soci-
ocratische principe volledig 
van boven tot onder door-

voert. “Trouwens, de leerlin-
gen zijn in goed gezelschap 
want niemand minder 
dan koningin Beatrix en 
haar zussen waren in hun 
schooltijd leerlingen van 

Unieke sociocratische school officieel geopend
Het heeft even wat voeten in de aarde gehad maar afgelopen vrijdag is dan eindelijk 
De School oficieel geopend. Wethouder van Onderwijs Gert Toonen mocht de ope-
ningshandeling verrichten.

een sociocratische school 
in Baarn en ze zijn alle-
maal goed op hun pootjes 
terecht gekomen”, sprak de 
adviseur in zijn speech met 
een knipoog.

Wethouder Gert Toonen 
memoreerde de weg die De 
School heeft moeten door-
lopen om te komen tot een 
‘eigen’ gebouw. Hij dankte 
dan ook voor de medewer-
king die Woonstichting De 
Key, die het pand had aan-
gekocht, heeft verleend aan 
de vestiging in de ‘oude’ 
Gereformeerde kerk. Hij 
sprak tevens de hoop uit 
dat De School mag groeien 
naar het minimaal vereiste 
aantal leerlingen en dat er 
over een aantal jaren, op een 
andere plaats in Zandvoort, 
gebouwd kan gaan worden 
aan een geheel nieuw pand. 
Hierna verwijderde Toonen 
de Nederlandse vlag die over 
een bord hing met de naam 
en het logo van De School, 
dat aangeboden was door 
de gemeente Zandvoort.

De eerste indruk is vaak doorslaggevend en dat geldt zeker 
als je Esther Rosekrans en Ingrid Muller ontmoet: Twee zeer 
enthousiaste vrouwen, die met MiEs Lifestyle Company sinds 
september 2008 een goed product op de markt zetten! Zij 
vormen een inspirerend team voor bedrijven op het gebied 
van relatie- en kerstcadeaus, give-aways en premiums. 

Esther is de creatieveling en 
al lang werkzaam in deze 
branche maar was, gezien 
de woon-werk afstand, ge-
stopt met haar voormalige 
compagnon. Het begon ech-
ter weer te kriebelen en na 
een ‘management drive’ test 
bleek dat zij en Ingrid als of-
ice manager een prima team 
zouden vormen. De speciali-
teit van MiEs, de letters staan 
voor ‘Maatwerk, Inspirerend, 
Enthousiast, Sprankelend’, is 
het selecteren van originele 
cadeaus, wat echt een vak 
apart is. Esther: “Wij hebben 
een heel andere benade-
ring naar de klant toe. Wij 
komen niet met een cata-
logus, maar proberen eerst 
de ilosoie van een bedrijf 
te doorgronden; een cadeau 
is niet zomaar een cadeau 
maar moet de boodschap 
van het bedrijf goed uitdra-
gen. De kunst van het geven 
zit in alle facetten: zorg en 
aandacht van het nadenken 
tot het verpakken aan toe.” 

De dames besteden het ver-
pakken uit een vorm van soci-
ale betrokkenheid, uit aan di-
verse sociale werkplaatsen in 
onze regio. Daarnaast willen 
zij zoveel mogelijk Fair Trade-, 
ecologische- en ambachte-
lijke producten promoten 
voor kerstcadeaus, die tevens 
goede doelen ondersteunen. 
De selectie van hun cadeaus 
vindt op diverse nationale- 
en internationale (o.a. life-

style en interieur) beurzen 
plaats. Zij zoeken en kijken 
nét even verder en leggen 
dan hun uitgewerkte idee in 
een PowerPoint presentatie 
aan de klant voor. Daarnaast 
ontwikkelen zij concepten en 
producten, desgewenst op 
maat gemaakt en voorzien 
van eigen label.

Esther en Ingrid werken 
door het gehele land, maar 
willen zich ook graag bij de 
Zandvoortse ondernemers 
profileren. Zij hebben zich 
aangesloten bij de OVZ en 
zijn beiden inmiddels adspi-
rant bestuurslid. Als eerste 
opdracht hebben zij voor 
de opendag van het Wim 
Gertenbachcollege een heel 
leuk bedrukt ietszadelhoesje 
laten maken, want hun ilo-
sofie is dat een cadeautje 
niet alleen maatwerk en ori-
gineel moet zijn, maar ook te 
gebruiken. Uiteraard kan men 
ook bij MiEs Company terecht 
voor de standaard cadeautjes 
zoals T-shirts, sportprijzen, 
pennen, bidons, lanyards 
etc. Bedrijven kunnen 
zich via info@miescom-
pany.nl abonneren op hun 
nieuwsbrief, die één keer 
per maand verschijnt.

MiEs Lifestyle Company, 
Haarlemmerstraat 90 in 
Zandvoort, tel. 06-41526239. 
De website www.mies-
company.nl is vanaf half 
maart actief.

MiEs Lifestyle Company

door Erna Meijer

PRODIMED

Wat Erica Terpstra is gelukt kunt u ook!

Medisch verantwoord afvallen met Prodimed.

Voor informatie:

Huisartsen Centrum Zandvoort, 

Beatrixplantsoen 1-B,

tel: 023 - 5732023

Gert Toonen opent oficieel De School

Leefbare buurt
De Key wil graag als 
Woonstichting verbinden. 
Bewoners met elkaar, met 
hun straat, hun buurt, hun 
dorp, hun stad. Dat kunnen 

ze niet alleen. Dat doen ze 
samen met veel partijen. 
Dat doen ze nu al 140 
jaar lang. Op 2 november 
1868 werd in het veiling- 
gebouw De Zwaan in de 
binnenstad van Amsterdam 
de ‘Bouwmaatschappij 
tot Verkrijging van Eigen 
Woningen’ opgericht. De 
op één na oudste woon-
corporatie in Nederland 
die door arbeiders zelf  
is opgericht. Op de oprich-

De Key bezit ruim 32.000 
verhuureenheden. Daartoe 
behoren woningen, kamers 
en speciale woningen voor 
studenten, panden voor 
woongroepen, ateliers, 
winkels en andere 
bedrijfsruimten, 
garageboxen en 
parkeergarages. 
Deze bevinden 
zich in nagenoeg 
alle stadsdelen 
van Amsterdam 
en Diemen. Het 
verhuren, onder-
houden, renove-
ren en ontwikke-
len van huur- en 
ko o p w o n i n g e n 
in alle prijsklas-
sen zijn de be-
langrijkste taken. Daarbij 
zijn studenten en ouderen 
speciale aandachtsgroe-
pen. Projectontwikkelaar 
De Prinipaal BV is onder-
deel van Woonstichting De 
Key en ontwikkelt zowel 
nieuwbouw als renovatie-
projecten.

Ontwikkelingen
Uiteraard komen ook de ont-
wikkelingen in Zandvoort 
ter sprake. De aankopen van 

de Gereformeerde kerk en 
locaties in het Louis Davids 
Carré, en recentelijk de aan-
koop van Colpitt voor de 
wijkontwikkeling in Nieuw 
Noord (b)lijken belangrijke 

vervolg voorpagina - De Key

beslissingen. Een woning-
bouwprogramma voor 200 
woningen en het uitvoeren 
van de prestatieafspra-
ken tussen de gemeente 
Zandvoort en De Key zul-
len veel aandacht opeisen. 
Te denken valt dan aan het 
beheren, onderhouden en 
verhuren van bezit (wonin-
gen, garages, etc.), de ser-
vice aan de huurders en de 
aanpak van onder andere 
woonfraude.    

tingsvergadering gaven 
400 man zich op als lid.  
Het verenigingsdoel was 
simpelweg het bouwen  
van arbeiderswoningen. 
Leden konden deze wo-

ningen huren tegen 
een lage prijs en er 
via contributies (en 
loting) na verloop 
van tijd eigenaar 
van worden. Op deze 
wijze kon de arbei-
der die lid was van 
deze corporatie met 
recht van zijn eigen 
woning zeg gen: 
‘dit is mijn schep-
ping, mijn daad’. 
Duidelijk werd wel 
dat Woonstichting 
De Key zich zeer ter-

dege bewust is dat maat-
schappelijk belang, ver-
bondenheid en een sociaal 
gezicht centraal dienen te 
staan. Niet de regels van 
wet of winst bepalen hun 
handelen, maar zaken die 
echt tellen voor een leef-
bare buurt. Dat is moeilijk 
te meten, maar zij werken 
aan manieren om de resul-
taten inzichtelijk te maken. 
Meer informatie vindt u  
op www.dekey.nl.

De nieuwe huisstijl is direct overal doorgevoerd

Ook in 2009 weer een jaar lang heel veel voordelen met de ZandvoortPas!

Reken zelf uw voordeel uit!
Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Het is nu tijd om de ZandvoortPas aan te schaffen! Want ook in 2009 zal de ZandvoortPas het u weer  
voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Per 1 januari 2009 is de oranje ZandvoortPas 2008 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2009 is geldig t/m 31 december 2009.

Pashouders opgelet: 
Verleng nu uw ZandvoortPas, 
dan kunt u weer een jaar lang profiteren
voor slechts € 5,00!

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas. 
Voor slechts € 7,50 kunt u een jaar lang profiteren 
van heel veel leuke aanbiedingen!
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programma. Zo klimt Dikker 
over de rijen banken om 
even lekker bij iemand op 
schoot te gaan zitten. De 
keus valt op de charmante, 
gepensioneerde Adam op de 
vierde rij van boven.  Het ijs 
is meteen gebroken. 

door Sutiah van Netten

Ellen Dikker weet met haar 
charisma het publiek moei-
teloos voor zich te winnen. 
Tijdens de voorstelling be-
trekt ze het publiek ook 
regelmatig bij het theater-

door Nel Kerkman

Geopend werd met de 
prachtige Die Zauberharfe 
van Schubert. Werkelijk alle 
registers werden openge-
trokken en daarmee was 
meteen de toon gezet 
voor dit concert. Dirigent 
Verhoef, zelf hoornist en 
kernlid van het Nederlands 
Blazers Ensemble, toonde 
zich een enthousiaste in-
spirator. In het daarop vol-
gende Bloemenwals uit de 
Notenkrakersuite opende 
Inge Pelt met een harmoni-
euze harpsolo, het nodigde 
uit tot een wals maar helaas 

Theater met scherpe confronterende humor 

Fantastische opening van een  
nieuw seizoen Classic Concerts 

C U L T U U R

“In het leven moet je keuzes maken. Lastig als je daar niet zo goed in bent”, aldus cabare-
tière Ellen Dikker. Haar eerste avondvullende voorstelling Toendra is een aaneenschake-
ling van sketches, waarin ze in een rap tempo verschillende typetjes neerzet. Deze ontwa-
penende personages hebben zowel een komische als ook een tragische kant. Ze hebben 
één ding gemeen: allemaal worstelen zij met het moderne leven. 

In groten getale waren muziekliefhebbers naar de Protestantse kerk gekomen voor het ope-
ningsconcert van Classic Concerts. Het spits van 2009 werd afgebeten door het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest onder leiding van de nieuwe dirigent Dick Verhoef. Er moesten stoe-
len worden bijgezet in de kerk om iedereen een plaatsje te kunnen bieden. Het muziekaan-
bod was zeer gevarieerd met werken van onder meer Schubert, Tsjaikovsky en Gershwin.  

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

vitaress
Voor noodgevallen 

24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.  

Een elektrische storing, een verwarming die 

uit gevallen is, een lekkage of een ander  

probleem wat direct verholpen moet worden.

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip 

waarin direct handelen noodzakelijk is.  

De ervaring leert dat de meeste storingen  

vrij simpel verholpen kunnen worden,  

maar wie is er op dat moment 

direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet 

op mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij  meestal 

in staat om de problemen ter plaatse op te lossen. 

In afwachting van een totaal reparatie is het meestal 

mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan 

u  de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden 

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om andere werkzaam heden / 

klussen  in en om het huis, en vrijwel alle andere 

diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

Voor informatie: 06-15.399.818 

E.mail vitaress@hetnet.nl

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers.  

023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP.  

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 

 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.................
Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine klussen  
in en om het huis. Redelijke 

prijs. Voor info: 06-1423 2051 
................. 

Te huur loods/ opslag-
ruimte in Zandvoort-Noord.

Huurprijs: v/a € 750,--  
per maand

Van Schaik Omaco 
Makelaars

Voor informatie 
023-5712944

................. 
Cursus nailstyling

Nagelstyliste worden 
begint bij A.B. Nails in 

Haarlem/ Kom naar de gra-
tis introductieavond. Meer 

informatie op www.abnails.
nl of bel 023-5245005

.................
Gezocht: Klusjesman. Ik 
zoek iemand voor klus-

jes in en om het huis 
tegen een redelijke ver-

goeding. Tel 06-10012774
Want ik weet welke  
gedachten ik over je  
heb, gedachten van  

vrede en niet van onheil  
om je een hoopvolle  

toekomst te geven zegt  
de Bijbel. Lees ook de  

psalmen in de bij-
bel weer eens!

ZANDKORRELS
Beautysalon MYRNA

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.................

Te huur gevraagd:  
garagebox of stalling 

voor 2 auto’s. In Zandvoort. 
Tel. 06-1340 2304

.................
Te koop garagebox a/h 

Beatrixplantsoen
Vraagprijs: € 28.500,-- k.k.

Van Schaik Omaco 
Makelaars

Voor informatie 23-5712944
 .................

Te huur aangeboden:  
zomerhuis van 1 feb tot 1 

juli. Zomerhuis met eigen 
opgang. Woonkamer met 

open keuken en eetbar. 
Badkamer met douche. 

Apart toilet. Slaapkamer. 
€800,- p.m. incl. g.l.w. 

tel: 06-28787237
.................

Oproepje: wie vindt  
het leuk om zo af en toe bij 

mij 3D-kaarten te ma-
ken voor het goede doel? 

Materiaal aanwezig.  
U mag mij bellen  

op 5716017 
.................

Gezocht: koopwoning  
tot € 480.000 in Zandvoort 
Zuid. En evt. te koop: appar-

tement, bwjr. 2004  
in Zuid, met garage. 
Reacties per e-mail:  

janirene3@hotmail.com
.................

Vlooienmarkt: zo. 25jan. 
in spc. Groenendaal, 

Heemstede (9.30-16.30u). 
Res. 0229-244739 

www.mikki.nl
.................

Te huur div. studio’s aan  
het Kerkplein vanaf  

€ 350,-- per maand Van  
Schaik Omaco makelaars  

Voor informatie 23-5712944
 

Scène uit Toendra  | Foto: Rob Bossink

Scène uit Toendra  | Foto: Rob Bossink

Classic Concerts | foto Rob Bossink

De voorstelling is een aaneen-
schakeling van verschillende 
typetjes, die tijdens de voor-
stelling meerdere keren terug-
komen. Dikker zet sommige 
typetjes heel subtiel neer, an-
der juist weer helemaal over 
de top. De overgangen tussen 

de scènes en de personages 
lopen als een vloeiende rode 
lijn door de voorstelling heen. 
Samen vormen zij een mooi 
en goedlopend geheel. 

Dikker speelt handig in 
op de actualiteit: het stij-
gende waterniveau, de 
smeltende ijskappen, de 
kredietcrisis, de druk van 
de prestatiemaatschappij,  
een Rotterdamse die ge-
trouwd is met een moslim 
en de mensonterende le-
vensomstandigheden van 
Poolse gastarbeiders. De 
naïeve Poolse Milouschka 
zoekt haar geluk op in 
Nederland om haar oma’s 
grote droom uit te laten  
komen, een koeldiepvries-
combinatie. Uiteindelijk  
belandt ze via het pro-
gramma ‘Boer zoekt Poolse 
vrouw’, op een  zorgboederij 
in Doetichem. Ondanks  
de harde werkelijkheid weet 
Dikker de humor met een 
vette knipoog luchtig te 
houden.

was daar geen ruimte voor 
in de kerk. Vervolgens waren 
de vrolijke klanken te horen 
van de Argentijnse compo-
nist Julián Arguirre met La 
Huella (de voetafdruk) en
El gato (de kat). Daarna 
maakten Elianne van Ee (ac-
cordeon) en Maaike Tromp 
(klarinet) hun opwachting 
met een solo-optreden 
met klezmermuziek. Twee 
talentvolle musici die zo 
te horen goed op elkaar 
zijn ingespeeld. Het was 
een leuke variatie op de 
perfect spelende orkestle-
den van het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest. 

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

 
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

Chaos 
Op het podium wordt 
het totale chaos als de op 
koopjes beluste Vlaamse 
huisvrouw alle shopping-
bags openscheurt op zoek 
naar haar favoriete worst. 
Pakken toiletpapier, zak-
ken houtskoolblokjes voor 
op de barbecue en tiental-
len schuursponsjes vlie-
gen rond over het toneel. 
Zittend op een minuscuul 
opklapstoeltje mijmert 
ze over een groots België, 
waarin iedereen gelijk is. 
Een wereld zonder verplich-
tingen. “Een wereld waarin 
je lekker lui onder een boom 
mag zitten niksen. De ide-
ale plek voor groots België is  
de Toendra. De plek waar  
alles samenkomt”, fanta-

seert ze er lustig op los. 

Tijdens de voorstelling zegt 
Dikker niks van zichzelf  
te laten zien, omdat ze het 
liefst onzichtbaar is. Ook 
vindt zij dat zij het recht 
heeft op geen mening. 
Daarom laat ze liever de 
uitgesproken typetjes het 
woord doen. Toch laat ze  
af en toe wel wat van zichzelf 
zien. Vanaf de zijlijn geeft ze 
commentaar op de door haar 
neergezette personages. 

Toendra is een boeiende 
theatervoorstelling met 
scherpe, confronterende 
en ontroerende humor.  
Ga voor meer informatie en 
speellijsten naar www.ellen-
dikker.nl. 

Na de pauze vertelde ‘lady 
speaker’ Toos Bergen haar 
droomwens: een extra toi-
letgroep achter in de kerk, 
uiteraard in overleg met 
het kerkbestuur. Want het 
is wel ijn wanneer de con-
certbezoekers bij binnen-
komst en in de pauze hier 
gebruik van kunnen ma-
ken. Daarvoor wordt (een 
deel van) de opbrengst 
van het komende jaar be-
stemd. Na de huishoudelij-
ke mededeling klonken de 
melancholieke vioolklan-
ken ‘Winterdromen’ van 
Tsjaikovski door de akoesti-
sche kerk. Het programma 

vermeldde dat het grootse 
hoornthema, het weidse 
Russische landschap, in de 
muziek te herkennen is. 
Dat klopte,  maar het deed 
ook denken aan Siberisch 
koude winters. Het contrast 
met de jazzyachtige muziek 
van Gershwin na Tsjaikovski 
was groot. Als extraatje was 
‘dans op het dak’ in combi-
natie met soliste Elianne 
van Ee en het orkest een 

geweldig resultaat van een 
niet eenvoudig stuk. Ook de 
dirigent gaf nog een speci-
ale toegift en liet horen dat 
je ook met woorden muziek 
kunt maken. Geweldig! De 
uitsmijter, de Radetzkymars 
van Johan Strauss, lokt 
het publiek altijd uit tot 
meeklappen. De concertbe-
zoekers hadden duidelijk ge-
noten en lieten het blijken in 
een terecht gul applaus. 

Het spits is eraf en zo te le-
zen beloofd het een gewel-
dig Classic Concerts 2009 te 
worden. Met onder andere 
twee internationale concer-
ten door het Krim Kamerkoor 
uit de Oekraïne en Lees Court 
Music uit Engeland. Classic 
Concerts bewijst daarmee 
dat de geleverde kwaliteit en 
de bezoekersaantallen stij-
gende is. Het eerstvolgende 
concert is op 15 februari.



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand januari:
Verse Varkenshaas

500 gram w 7,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl
Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
H&T Klussenbedrijf - 06 25548778
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Smaaq 35+
extra gerijpt, bijna oud

mooi snijdbaar nu
500 gram € 5,95

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de 
ZandvoortPas 2008

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 
 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.
Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxalex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

In de maand januari: Eiken vloerdelen 19 cm breed van € 56,-- 
nu voor € 45,-- per m² in de kleuren eiken naturel en eiken wit

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Grote collectie lantarens 
en windlichten binnen!

Pashouders 5% korting op de gehele collectie

Kom even kijken  
naar onze  

nieuwe collectie 
schilderijen

Gasthuisplein 6 (naast het Circus)

Pashouders 15% korting  

op schildersezels.

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor Pashouders:
Het driegangen wildmenu voor € 25,50 i.p.v. € 27,50

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

Tongeworst +
Schouderham +

Cervelaat

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes
ZANDVOORT PAS

 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Start januari 2009

5% korting cursus kinderyoga
Initiatief van Nympheia- ontdek een  

nieuwe ervaring van welzijn

www.yogavoorkids.com 

Voor ZandvoortPashouders
hele maand januari:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

10% korting 

op het gehele assortiment!
De nieuwe zonnebrilcollectie is binnen.

Op vertoon van de ZandvoortPas

een les huiswijn i.p.v. € 17,50

voor € 16,- (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting 
op Pilates
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

H & T Klussenbedrijf
Onderhoud, renovatie en nieuwbouw,
24 uursservice
Tony van Haren
All round en altijd de goedkoopste!
15% korting op arbeidsloon
Hogeweg 62/9 - Zandvoort
Tel. 06-2554 8778
tonysklussen@gmail.com

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  

afmeldkosten bij APK Keuring
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Zandvoortse weerglazen 
flink onderuit 

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Een buitengewoon omvang-
rijk moederlagedrukgebied 
in de bovenlucht, dat zich 
uitstrekt van Amerika tot 
aan Oost-Europa, blijft 
weersbepalend en houdt 
de winter overigens op grote 
afstand. Afzonderlijke lage-
drukgebiedjes in dat hoofd-
laag krioelen een beetje rond 
in het Noordwest-Europese 
kustgebied. Soms ontwikke-
len deze raddraaiers zich tot 
echte randstoringen en zou-
den er ook nog wel eens voor 
kunnen zorgen dat de wind 
link uit z’n slof gaat schie-
ten op Zandvoort eind deze 
week. Mocht de kern van het 
laag exact boven deze om-
geving aankomen, waait het 
echter amper vanwege de 
kleine luchtdrukverschillen 
met de afstand. 

Zicht op een duidelijke door-
breking van dit weerpatroon 
is er in de verste verte nog 
niet. Zolang er ijskoude  lucht 
via Amerika de Atlantische 
Oceaan opstroomt, veran-
dert er hoegenaamd niets 
aan de positie van de weers-
bepalende schaakstukken 
op het meteotoneel.

Gisteren (woensdag) was 
trouwens best wel een aar-
dige tussendag met droog, 
enigszins zonnig weer en 

hard waaide het niet zo-
zeer op deze eenentwin-
tigste januari. Deze don-
derdag kwam er alweer 
nieuwe neerslag op ons 
af van de volgende brutale 
randstoring.

Tegen en in het weekeinde 
komen we dus weer wat 
nadrukkelijker onder de 
invloedssfeer te liggen van 
die genoemde uitdiepende 
storingshaarden. Neerslag 
van betekenis komt er dan 
onvermijdelijk mee, met 
name op vrijdag en waar-
schijnlijk ook zondag, maar 
in hoeverre de wind gaat 
vlammen is dus pas op het 
allerlaatste moment aan te 
geven. Iedere dag wordt het 
6 of 7 graden maximaal.  

Na het weekeinde gaat het 
huidige weertype gewoon 
onverdroten voort en zicht 
op een volgende winterse 
periode is er voorlopig niet. 
Waarschijnlijk bereikt een 
nieuwe hoeveelheid koude-
re lucht ons niet voor eind 
januari of begin februari. 
Toch lijkt deze winter nog 
wel wat in petto te heb-
ben en volgende week zijn 
daarover vast nieuwe ont-
wikkelingen te melden.

weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur
Max 5 7 7 6
Min 1-2 3 4 3
Zon 15% 15% 25% 20%
Neerslag 70% 90% 35% 70% 
Wind zuid 5-6 zzw. 5-6 wzw. 5 zzw. 5

Deze week staat ons weerbeeld in het teken van opval-
lend lage barometerstanden. Vooral richting het week-
einde zullen de Zandvoortse huisbarometers waarden 
aan gaan geven van beneden de 980 millibar. Mogelijk 
daalt het weerglas zelfs tot onder de 970 millibar. De 
volgende dag kan de druk dan ineens weer met 10 of 15 
millibar zijn gestegen. Net een jojo dan, die barometer. 

Bomschuit 
Van het één komt altijd het ander, dus zei Rob ja toen men bij 
de Bomschuit Bouwclub een penningmeester zochten. “Ach en 
als je daar toch bent dan ga je automatisch een bootje maken.” 
Zo heeft Rob al diverse scheepjes in alle soorten en maten ge-
maakt. Momenteel is hij een bomschuit aan het maken voor 
het Juttersmu-ZEE-um want daar is hij ook penningmeester 
en webmaster van. Op dit moment is hij met nog enkele an-
dere Zandvoorters bezig om een grote (stalen) bomschuit te 
laten bouwen en als alles doorgaat wordt de schuit op het 
Gasthuisplein geplaatst. En natuurlijk zorgt Rob ook bij de 

Stichting Bomschuit vanzelfsprekend voor de inanciën.

Creatief
Maar zijn grootste hobby is toch wel 

het fotograferen. “Vroeger foto-
grafeerde ik al. Ik had thuis een 

donkere kamer en ontwikkelde 
zelf mijn foto’s. Tegenwoordig 
met de digitale toestellen is 
het een stuk eenvoudiger. 
Op mijn reizen fotogra-
feerde ik het liefst mensen, 
puur zoals ze zijn, met al hun 
emoties dus geen geposeer-

de portretten. Maar ook de 
duinen en sport zijn dankbare 

objecten. Bovendien ga ik naar elk 
evenement in Zandvoort om alles 

op de gevoelige plaat te zetten.” Verder 
heeft Rob sinds juni 2007 een website over 

Zandvoort: www.robbossink.nl, met als  onderdeel 
een grote collectie oude Zandvoortse foto’s. Alleen al voor deze 
categorie hebben 28.000 internetbezoekers zijn site bezocht. 
“Ik krijg veel verzoeken van mensen binnen over Zandvoort, 
het lijkt wel of iedereen op zoek is naar zijn roots. Als ik de 
foto voorradig heb, stuur ik ze met alle liefde door.” Twee jaar 
geleden heeft Rob samen met andere fotografen meegedaan 
aan de foto-expositie ‘In Vogelvlucht’ van Lichel van den Ende 
in het Zandvoorts museum. Trouwens, toen het museum nog 
Cultureel Centrum was, kwam Rob daar al om hand en span-
diensten te verlenen en verzorgde 6 jaar de website van het 
museum. “Kijk, om al deze bezigheden te behappen rijd ik vaak 
op mijn iets het dorp door. Alleen vrijdags ga ik samen met 
mijn vrouw Bamby heerlijk uit eten. Dat doen we al sinds ons 
trouwen.” Een rustig momentje in een druk bestaan moet kun-
nen, zelfs voor zo’n bezig baasje als Rob Bossink.

Dorpsgenoten

Rob Bossink (1940) is geboren in Amsterdam en doorliep 
na de basisschool de Handelsschool/HBS. Zijn vader was 
eigenaar van verschillende meubelzaken dus na zijn studie 
ging Rob in een van de meubelzaken, in de Barteljorisstraat in 
Haarlem, werken. Voor degenen die het zich nog kun-
nen herinneren, het was de winkel met de holle 
etalageramen. Na 25 jaar hield Rob het voor 
gezien. “Ik was altijd bezig want ik kocht 
alles zelf in. Het betekende vaak op reis 
en ook de problemen van 50 man per-
soneel bezorgde me veel denkwerk. 
Tenslotte besloot ik de zaak te verko-
pen en eens te gaan kijken wat het 
leven nog meer te bieden had. Zo 
rolde ik van het een in het ander. Als 
hobby maakte ik al computerpro-
gramma’s en dat resulteerde dat ik 
op een gegeven moment website’s en 
boekhoudprogramma’s maakte voor 
commerciële bedrijven, o.a. IBM. Eindelijk 
had ik mijn draai gevonden.”

Bezig baasje
Maar hoe kwam Rob dan van Amsterdam naar Zandvoort? 
Zijn oma huurde zoals zoveel Amsterdammers dat deden, bij 
juffrouw Paap in de Zeestraat een souterrain. Rob ging in 
de zomer vaak op bezoek en later besloten zijn ouders een 
huis in Zandvoort te kopen. In 1962 trouwde hij en ging te-
rug naar Amsterdam, maar na 1 jaar vertrok het gezin naar 
Schalkwijk om uiteindelijk in 1971 zich weer in Zandvoort te 
vestigen. Echt stil zitten kan Rob niet en hij verzeilde letterlijk 
en iguurlijk bij de Watersportvereniging Zandvoort. Eerst 
als actief lid en later 11 jaar als penningmeester. Met zijn 
Prindle 16 deed hij aan menig nationale en internationale 
zeilkampioenschap mee. Zo is hij 2 keer Europees kampioen 
en minstens 10 keer Nederlands kampioen geweest, ‘want 
als je iets doet dan doe je het goed’ is het motto van Rob. 
Tegenwoordig zeilt hij alleen nog recreatief en maakt hij 
actiefoto’s van zijn zoon Ronald die een fanatieke kiter is. 

Rob Bossink
door Nel Kerkman

Soms zie je mensen door het dorp ietsen waarbij je denkt: 
die heeft haast! Zo iemand is Rob Bossink. Hij sjeest als een 
gek van hot naar her met op z’n rug een grote fototas. Waar 
gaat hij naar toe en waarom is hij altijd zo druk bezig? Op al 
mijn vragen kreeg ik van Rob antwoord. Lees wat zijn drijf-
veer is om altijd maar onderweg te zijn.

                      Rob Bossink

Grieks Restaurant Filoxenia

Haltestraat 49 - Zandvoort

Tel.: 023-5734920

www.filoxenia.info 

Grieks Restaurant

elke donderdag
Dagschotel

à € 9,75
Wekelijks een 
wisselend menu

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Vrijdag 30 januari
Karaoke avond
aanvang: 22.00 uur
gepresenteerd door

Dennis en Naomi

Nieuwe specialiteitenkaart

www.sportinzandvoort.nl
“Sport is goed voor lichaam en geest”

Mishandeld na aanrijding
Op de kruising van de 
Koninginneweg met de 
Prinsesseweg vond 14 januari 
omstreeks 16.30 uur een aan-
rijding plaats tussen een per-
sonenauto en een iets. Na de 
aanrijding is  de 57-jarige in-
woner van Zandvoort, door de 

automobilist geslagen waar-
door de ietser viel. Terwijl de 
ietser op de grond lag werd 
hij geschopt. De automo-
bilist stapte daarna in zijn 
auto en reed weg. Getuigen 
gaven de politie voldoende 
informatie waarmee de ver-
dachte een 44-jarige man uit 
Amsterdam kon worden aan-
gehouden. Voor een precieze 

toedracht werd hij naar het 
politiebureau overgebracht 
waar ook een proces-verbaal 
werd opgemaakt.

Dronken amokmaker 
Afgelopen zondagmiddag 
werd melding gemaakt van 
een man die enorm zat te 
schreeuwen op de Kleine 
Krocht. De man, een 38-ja-

Politie rige Zandvoorter, bleek be-
kend te zijn bij de politie. 
Toen de man de agenten 
zag, kwam hij op hen alo-
pen, schold hen uit en be-
dreigde hen. De agenten 
hebben hem aangehouden 
en meegenomen naar het 
bureau. De man was zwaar 
beschonken en is ter ont-
nuchtering ingesloten. 

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)

Gamba’s Al Ajillo
Carpaccio
Escargots

Pepersteak
Kabeljauw met mosterdsaus

Zigeunerspies

 
IJstruffels

€ 16,75

Printing People Zandvoort

Tel. 023-8887255
Printing People Group

Kleine Krocht 2 

2042 JN  Zandvoort

zandvoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl

Ontwerp

Huisstijlen 

DTP 

Flyers

Folders 

Posters 

Vlaggen 

Spandoeken 

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig? 

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Beachflags 

Stickers 

Beurssystemen 

Textielbedrukking

Op de volgende cursussen is nog plek!

Workshop Bonbons maken
Vrijdag 30 januari – 24 april 13:30 – 16:30 

4 maandelijkse bijeenkomsten

Glas in Lood (beginners/gevorderden)
Maandag 26 januari 

(16:30 – 19:00 uur of 19:30-22:00 uur)

Meditatie cursus
Donderdag 29 januari – 23 april

19:30 – 21:30

Weerbaarheidtraining (groep 7 & 8)
Roeland Scholsberg

Maandag 2 februari – 20 april

16:30 – 17:30 uur

Peuters in beweging
Vrijdag 6 februari – 17 april

9:30 uur – 10:30 uur

Yoga voor Kinderen
Vrijdag 6 februari – 1 mei

16:00 – 17:00 uur

Meer informatie: www.pluspuntzandvoort.nl

Telnr:  023 - 57 40 330
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Zondag
08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz  
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland  
17:00 uur De Avond  
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi  

Maandag
08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur Muziekkoerier  
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag
08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag
08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag
08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop  

Vrijdag
08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
15:00 uur Eurobreakdown  
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT  

Zaterdag
08:00 uur Toebak Leeft?  
10:00 uur Goedemorgen Zandvoort  
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zandvoort op Zaterdag  
17:00 uur Roy on-air (h)
19:00 uur Eurobreakdown (h)
21:00 uur Alternative FM
23:00 uur Night Walk  

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

radio + tv

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl 

Wit Licht
Zanger Marco Borsato zet 
zijn bekendheid graag in 
voor zijn ambassadeur-
schap voor War Child. Dit 
nobele doel zette hem 
zelfs aan tot acteren in 
dit filmdrama met de-
zelfde titel als zijn nieuw-
ste album, Wit Licht, die 
verwijst naar hoop op 
de hemel. Het project 
maakt je als twee uur du-
rende reclamespot voor 
War Child bewust van 
het lot van Afrikaanse 
kindsoldaten. 

Regisseur Jean van de 
Velde groeide in Afrika 
op en weet de verschrik-
kingen relevant en toch 

 

Logeerpoes 
De eerste keer dat ik haar 
zag, was ik al verloren. Een 
lief snoetje, zwart glanzend 
vachtje en witte pootjes. Ze 
keek me aan met haar grote 
groengele glinsterende ogen. 
Ik was verkocht! Het liefst zou 
ik zelf ook ooit een kat in huis 
willen, omdat ik het gewoon 
heel gezellig vind. Ik had ge-
luk. Haar twee baasjes gingen 
voor een maand op vakantie 
naar Thailand, dus nu logeert 
ze bij ons. De dag voor vertrek 
kwamen ze haar brengen. 
Vanuit het raam zag ik ze aan 
komen lopen. Het leek wel 
een koninklijke stoet. Voorop 
liep mijn vriendin met in 
haar hand een chique Louise 
Vuiton reistas en een katten-
bak. In het midden liep haar 
vriend met een leren eetstoel 
annex krabpaal te sjouwen 
en tenslotte mijn vriend met 
een modern luxe comfortabel 
uitziend kattenhuis. Alsof dat 
niet genoeg was haalden ze 
ook nog een grote vuilniszak 
uit de auto. Hierin zaten al 
haar speeltjes, eetbakjes, kat-
tenbrokjes, kattengrind, slaap-
kussen en dekentje. Nadat we 
alle spullen in huis een plek 
hadden gegeven lieten we 
ons logeetje uit de reistas. 
Princess, ze doet haar naam 
eer aan, ging meteen op ont-
dekkingsreis in haar nieuwe 
hotel. Mijn vriendin had een 
uitgebreide gebruiksaanwij-
zing voor ons geschreven. Ik 
moest er wel een beetje om 
lachen. Het eerste punt op 
de lijst luidde: “Princess eet 
alleen Whiskas Mousse! Dus, 
geen goedkope troep!” Zo 
ging het een tijdje door. De 
boodschap was duidelijk: al-
leen het beste voor Princess! 
Inmiddels zijn er al een paar 
weken verstreken. Princess 
is ontzettend ontdeugend. 
Ze doet alles wat niet mag, 
maar ze is ook heel gezellig, 
aanhankelijk en lief. De hele 
tijd loopt ze gezellig achter 
je aan. Ze praat aan één stuk 
door. Wat ze zegt, dat weet ik 
niet, maar ik miauw gezellig 
terug. Ik wil haar eigenlijk niet 
meer kwijt, maar begin febru-
ari zal ze toch weer naar 
haar eigen huisje terug 
moeten. Ik zal haar mis-
sen, onze logeerpoes! 

Vrijdag 23 januari:
Het succesvolle feest ‘Outside In’ gaat al lang mee in  
Club Stalker en dat is niet voor niets. De combinatie van 
verkleedpartijen, maffe acts, een snufje theater en de 

beste artiesten resulteert namelijk in een waanzinnig  
spektakel. Thema is winterspelen. Dus trek je 
schaatspak uit de kast en dans op Electro, house en 
techno! Van 23.45-05.00 uur. Deurverkoop: € 8.

Zaterdag 24 januari: 
Vette feesten op exotische plekken, wie droomt 
er niet van? Global Underground geeft die 
feesten, maakt er een cd van en brengt deze 
vervolgens uit. De 36e plaat op dit label is gemixt 
door Darren Emerson van Underworld en het 
releasefeestje vindt plaats in het Patronaat! 
Zorg dat jij getuige bent van deze release! 
Van 23.00 – 04.00 uur. Kaartjes kosten € 15.

Zaterdag 24 januari: 
Hadewych Minis & Mike Boddé staan deze 
avond op de planken van Philharmonie met hun 
cabaretvoorstelling ‘Gelukkig met Hadewych en 
Mike’. Beiden zijn dol op muziek en delen een 
passie voor jazz, blues, soul en R&B. Hun mu-
zikale klik leidt tot een muzikale theateravond 
waarbij ook een pittige dosis humor niet ont-
breekt! Toegang vanaf € 11,50. Aanvang: 20.15 uur. 

Zondag 25 januari:
Wat voorheen vaste prik was op de maandag-
middag, is nu verplaatst naar de zondagmiddag: 
stand-up comedy in Café Studio in Haarlem. Met 
deze zondag drie mannelijke grappenmakers 
en wel Jeroen Pater, Menno Stam en Michael 

van Peel. Entree kost € 5. Vanaf 17.00 uur. 

I Know Where It’s @

column

Su
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Uit je winter-dip-tip! 

Ook last van een winterdepressie? Nodig toe 
aan zon en warmte? Helaas, dát kunnen wij 
niet voor je regelen. Wel proberen wij je elke 
week te helpen met een handige, leuke tip om 
zo de wintertijd door te komen!

Het enige wat je nodig hebt is een cocktailshaker… 
en een paar lessen sterke drank dan. Maak je eigen 
cocktail thuis, zet de verwarming op 25 graden, zet 
de muziek van de Buena Vista Social Club op en waan je met je ogen dicht op een 
tropisch eiland waar je heerlijk aan het relaxen bent met een cocktail in je hand. 
Hieronder staan de receptjes van 3 populaire cocktails.

SHAKE IT!

Jelica Petrovic, 18 jaar, volgt een opleiding tot schoonheidspecialiste:  
“Zolang ik in Zandvoort woon, is het casino er al. Ik zou niet weten wat ze anders op die plaats neer 
zouden moeten zetten. Als ze het casino verplaatsen, zou ik dat echt jammer vinden. Niet omdat ik er 
nou zo vaak kom maar omdat het casino gewoon in Zandvoort hoort. Dus kortom: ik vind dat Holland 
Casino in Zandvoort moet blijven.”

Peter Koolstra, 21 jaar, studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:  
“Naast het feit dat ik nooit meer in het Holland Casino kom, denk ik dat het voor sommige mensen niet 
meer weg te denken is uit het straatbeeld van Zandvoort. Persoonlijk zou ik het niet missen, maar van 
mij hoeft het ook niet per se weg uit het dorp. Nadelen kan ik niet echt bedenken bij het behoud van 
het casino. Voordelen zijn er in mijn ogen ook niet. Tenzij ze op die plek starterwoningen gaan bouwen, 
dan mogen ze het van mij plat gooien.”

Nienke de Boer, 20 jaar, volgt een opleiding tot Manager Wonen en werkt bij café Koper:
“Ik vind zeker dat het casino moet blijven. Niet omdat ik er zelf zo vaak kom, maar omdat er naar mijn 
idee toch veel Zandvoorters en mensen uit de regio naartoe komen voor een leuk avondje uit. Ik denk 
dat het casino in Zandvoort veel meer bezoekers zal trekken dan bijvoorbeeld in Haarlem. Dus voor het 
casino zelf is het ook alleen maar gunstig om hier te blijven, denk ik. Bovendien stoor ik me absoluut 
niet aan het gebouw!” 

Er is ooit sprake ge-
weest dat Holland 
Casino Zandvoort zou 
verhuizen naar Haar-
lem. Echt veel hebben 
we hier niet meer van 
gehoord en de vraag 
is dus ook maar of dit 
ooit gaat gebeuren. 
Maar als dit gebeurt, 
ondervindt Zand-
voort dan voor- of na-
delen? Geeft Holland 
Casino aan Zandvoort 
momenteel toege-
voegde waarde? We 
vragen het onze pa-
nelleden Jelica, Peter 
en Nienke. 

JONG!

“Holland Casino is niet weg te denken uit Zandvoort”
De stelling:Talk of the town

Locatie Noord Locatie Centrum

Wijksteunpunt  Willemstraat 20

 Zandvoort Noord 2042 VB Zandvoort

Flemingstraat 55 Tel: 023 571 73 73

2041 VW Zandvoort 

Tel: 023 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

CURSUSSEN EN WORKSHOPS

Computercursus voor Senioren.

Snuffelcursus, basiscursus en vervolgcursus. Op dinsdag van 

10.00 u – 12.00 u in de Bibliotheek en op 

donderdag van 10.00 u – 12.00 u in Pluspunt Noord. 

Opgeven en informatie bij Pluspunt Centrum tel 571 7373

ACTIVITEITEN

CHILL OUT

Zit je in groep 7 of 8 en kom je uit Zandvoort, dan kun je 

voortaan op elke dinsdag, woensdag en donderdag  van 15:00 

tot 17:00 naar jeugdhonk “Chill Out” komen.  Je kunt hier 

lekker “chillen”, spelletjes doen, huiswerk maken, tv kijken, 

internetten, gamen op de Playstation of gewoon gezellig kletsen 

met andere kinderen. Er is voor iedereen wat te doen.

Graag willen we met jullie overleggen welke activiteiten jullie 

leuk vinden. Deze kunnen we dan in de toekomst opzetten

1001 DINGEN CLUB

Hey, ben jij tussen de 7 en 12 jaar oud en heb je zin om met 

andere kinderen leuke dingen te doen? Kom dan eens langs op 

woensdagmiddag. Van 15.15 tot 17.00 uur worden er steeds 

andere activiteiten gedaan. Voor �1,50 per keer ben je actief of 

creatief bezig en leer je nieuwe kinderen kennen. 

Kom eens langs en doe mee!!

OPEN EETTafEL

Voor mensen die dat wensen, bestaat de mogelijkheid om 

iedere dinsdagmiddag (in de bibliotheek) en donderdagmiddag 

(bij Pluspunt Noord) in gezelschap van anderen een warme 

maaltijd te gebruiken – voor de gezelligheid of omdat koken 

moeilijker wordt. Voor meer informatie en aanmelding kunt u 

op werkdagen bellen met Pluspunt. Daar kunt u ook wijzi-

gingen en afmeldingen (minimaal twee dagen van tevoren) 

doorgeven.

Tijdstip: 12.30 - 14.00 uur

Kosten: € 7,-- per maaltijd (voor-, hoofd- en nagerecht).

Informatie en opgeven Pluspunt Noord, telefoon: 5740330

HET INLOOPPUNT

Het Inlooppunt is elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 

uur in de expositieruimte van de Openbare Bibliotheek, 

Senioren kunnen onder het genot van een (gratis) kopje kofie 

leeftijdgenoten ontmoeten. Wie vragen heeft kan terecht bij de 

ouderenadviseur. 

INFORMATIE
Wijksteunpunt spreekuren

- Medial

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tus-

sen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt 

(andere dagen in het Huis in de Duinen).

- Loket Zandvoort 

Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.

- Wijkmeesters EMM 

Dinsdag 15.00-16.00 uur

- Cliëntenservice ZorgContact

Maandagochtend 10.00-11.30 uur. 

subtiel in beeld te bren-
gen. Vooral de momen-
ten waarin rebellenleider 
Obeke zijn leger kinderen 
terroriseert, zijn aangrij-
pend en overtuigen van 
het belang van War Child, 
dat deze getraumatiseer-
de kinderen opvangt. 

Long Island Iced Tea
15 ml lichte rum
15 ml wodka
15 ml gin
15 ml tequila 
15 ml triple sec
sap van 1 limoen
cola
• Pers de limoen uit in 
een hoog glas en doe er 
ijsklontjes en de sterke 
drank bij. Roer dit en vul 
aan met cola. Rietje erbij 
en genieten maar!

Strawberry Daiquiri
15 ml aardbeienlikeur

30 ml lichte rum
30 ml vers limoensap
2 eetlepels poedersuiker

25 g aardbeienpulp
• Shake al deze ingrediënten met 

ijs en zeef het in een cocktailglas. 

Cosmopolitan
60 ml wodka
30 ml Cointreau
15 ml limoensap
een paar druppels cranberrysap
• Serveer deze cocktail in een glas met 

een gesuikerde rand en met een partje 
limoen voor een optimale smaak.
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Volgens Rechterschot wordt 
er goed gebruik gemaakt van 
de Belbus, die al 20 jaar in 
onze badplaats een belang-
rijke, aanvullende vervoers-
mogelijkheid is voor ouderen. 
Uit een in juni vorig jaar ge-
houden enquête onder de 80 
personen die regelmatig de 
belbus gebruiken, blijkt dat 

58% de belbus 1x per week 
gebruikt en zelfs 32% twee 
of meer keren per week deze 
vervoersmogelijkheid kiest. 

De meeste mensen wil-
len zelfstandig zijn, eigen 
keuzes maken en zo min 
mogelijk afhankelijk zijn 
van anderen. Vaak lukt dat 

goed. Bij oude-
ren is dat echter 
minder vanzelf-
sprekend. Juist 
op het terrein 
van mobiliteit 
liggen de nodige 
problemen. Eigen 
vervoersmoge-
lijkheden zijn 
nogal eens be-
perkt en het ‘ge-
wone’ openbaar 
vervoer is niet 
ijnmazig genoeg. 
Volgens opgave 
van de gebruikers 
wordt de belbus 

voornamelijk ingezet om 
boodschappen te doen 
(25x), voor bezoek aan arts 
of fysiotherapeut (13x), voor 
bezoek aan familie en vrien-
den (7x), voor het bezoeken 
van activiteiten in het dorp, 
zoals kaarten, bingomid-
dag (17x), maar ook bezoek 
aan zwembad, gymnastiek, 

50 plus pagina 
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Gert Toonen en Albert Rechterschot

door Dick ter Heijden
50plus@zandvoortsecourant.nl

Let op: de OV-chipkaart 
komt er nu snel aan!

Voordelig keuren

Cinema Nostalgie in Circus Zandvoort

Ook in 2009 kunnen 70 
plussers zich voordelig me-
disch laten keuren wanneer 
de geldigheid van het rijbe-
wijs verloopt. De keuringen 
worden georganiseerd door 
Regelzorg in samenwer-
king met voormalig huis-
arts R. Kloek, en vinden 
plaats in het steunpunt 
voor Ouderen Haarlem 
Zuid/West, Van Oosten de 
Bruynstraat 60. Het tarief 
is € 30 per keuring. Voor 
verdere informatie en aan-

In 2009 moet iedereen de OV-chipkaart gebruiken om 
van A naar B te reizen. Voor zowel Plussers als niet Plus-
sers zal dat een grote verandering geven. Op zich is die 
OV-chipkaart een handig ding want je kunt er mee in 
heel Nederland terecht en het maakt geen onderscheid 
tussen trein, metro, tram of bus. En of je nu in Groningen 
een busrit maakt of in Amsterdam de metro gebruikt, 
die OV-chipkaart is dan gewoon een goed en gemakke-
lijk betalingsbewijs.

Vanaf februari kunt u elke maand genieten van een ilm uit de ‘oude doos’. Cinema 
Nostalgie is voor iedereen toegankelijk. Ook als u slecht ter been bent, kunt u gerust 
komen. Pluspunt regelt dat u met de Belbus gehaald en gebracht wordt. In Circus Zand-
voort is Ko Luijkx als gastheer aanwezig om u naar uw plaats te helpen in de bioscoop. 

den er bestaan en voor wie 
dat interessant (het voorde-
ligst) kan zijn. Laat die gra-
tis voorlichting niet voorbij 
gaan en bezoek de bus en 
stel uw persoonlijke vragen 
over het openbaar vervoer. 
Voor de plus Plussers is er 
in ieder geval de ANBO als 
extra praktische hulp die al-
les zal doen om haar trouwe 
leden bij hun keuze te on-
dersteunen. Maar ook de 
medewerkers van Pluspunt 
weten van wanten en kun-
nen u desgevraagd helpen 
bij uw keuze.

melding kunt u tijdens kan-
tooruren contact opnemen 
met 0251- 205913. Het is 
belangrijk dat u zich tijdig 
laten keuren, tenminste 
2 tot 3 maanden voor het 
alopen van de geldigheid 
van het rijbewijs. Van te vo-
ren dient u bij de gemeente 
een Eigen Verklaring met 
Medisch Verslag te kopen. 
De verklaring kan alvast 
worden ingevuld. Meer in-
formatie vindt u op www.
regelzorg.nl.

En ook voor de prijs hoeft u het 
niet te laten. De kosten bedra-
gen € 6 inclusief introductie 
op de ilm, de ilm, kofie of 
thee, cake en vervoer. Indien 
u op eigen gelegenheid komt, 
bedragen de kosten € 5. 

Op 3 februari wordt de ilm 
Some like it Hot vertoond 
met in de hoofdrollen Marilyn 
Monroe, Tony Curtis en Jack 
Lemmon. Deze klassieker uit 
1959 werd indertijd bekroond 
met 7 Oscars en wordt met 
recht gezien als één van de 
beste komedies aller tijden. 
De ontvangst is vanaf 13.00 

uur in Circus Zandvoort met 
kofie en cake en een intro-
ductie op de film. Om 13.30 
uur wordt de ilm vertoond. In 
de pauze wordt kofie en thee 
geschonken in de zaal. Rond 

15.45 uur is de ilm afgelopen 
en zal de Belbus gereed staan 
om u weer naar huis te bren-
gen. Opgeven kan bij Pluspunt, 
telefoon 5717373, indien u ge-
bruik wenst te maken van de 

Belbus. Uw entreekaart kunt 
u vervolgens afrekenen bij de 
kassa van Circus Zandvoort. 
Indien u een kaart zonder ver-
voer wilt, is deze te koop bij de 
kassa van Circus Zandvoort. 

Pluspunt en Kunstcircus 
Zandvoort nemen hun maat-
schappelijke verantwoorde-
lijkheid en bundelen hun 
krachten. Gezamenlijk zetten 
zij zich in om Zandvoortse se-
nioren een andere plek te ge-
ven om uit te gaan en elkaar 
te ontmoeten. Dus wilt u het 
nieuwe jaar goed beginnen 
en genieten van een echte 
klassieker? Kom dan op elke 
eerste dinsdagmiddag van 
de maand naar Cinema 
Nostalgie. Te beginnen op 
3 februari dus.

Belbus sympathiek en gewild vervoermiddel
Woensdag 14 januari presenteerde Pluspuntdirecteur Albert Rechterschot het ofici-
ele resultaat van de gehouden enquête onder belbusgebruikers. Tijdens een gezellige 
bijeenkomst van het inlooppunt in de bibliotheek overhandigde hij het rapport aan 
Gert Toonen, wethouder voor Maatschappelijke zaken en welzijn met onder andere 
ouderenbeleid en  volksgezondheid. 

geld opnemen bij de bank 
en voor een bezoek aan de 
kapper; gewoon alledaagse 
zaken waar iedereen mee 
te maken heeft. 

Pluspunt onderzoekt de 
mogelijkheden van uitbrei-
ding van de dienstverlening 
met de belbus. Te denken 
valt dan aan activiteiten en 
bijeenkomsten in het dorp 
zoals Genootschap Oud 
Zandvoort in De Krocht,  
(inmiddels deinitief), an-
dere bijeenkomsten in 
De Krocht zoals jazz op 
zondagmiddag en toneel-
voorstellingen van onder 
andere toneelvereniging 
Wim Hildering of De Wurf, 
alsmede Classic Concerts 
op zondagmiddag en the-
ater/filmvoorstellingen in 
Circus Zandvoort. 

Over drie jaar zal er weder-
om een onderzoek naar de 
tevredenheid en wensen van 
belbusgebruikers gehouden 
worden. Een mogelijkheid 
om te bezien of de huidige 
dienstverlening kan en moet 
worden aangepast.

Toch is het oppassen ge-
blazen. Die ogenschijnlijk 
sympathieke OV-chipkaart 
is sowieso al in drie uitvoe-
ringen verkrijgbaar. In ver-
schillende prijzen en met 
verschillende mogelijkhe-
den. Welke uitvoering van 
die OV-chipkaart is voor u 
nu het ideale vervoerbewijs 
en ook het voordeligst? 

Binnenkort zal in Zandvoort 
en omgeving een demon-
stratiebus van Connexxion 
ons bezoeken, om precies uit 
te leggen welke mogelijkhe-

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand 06-4342 9783 / Gillis Kok 06-460 460 26

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  Wekelijks uw aanbieding in de Zandvoortse Courant in full colour
•  U bepaalt helemaal zelf  welke aanbieding u doet voor Pashouders
•  Gratis redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer
•  Extra: alle aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  Veel promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in o.a. de Zandvoortse Courant, maar ook buiten 
 Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen, dus ook niet-Zandvoorters (en er zijn er al een aantal…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar, waarop u zelf uw 
 ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

Some like it Hot
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Tijdens de afgelopen week heeft de nieuwe Zandvoortse VVV zich op de grote vakantiebeurs in Utrecht gepresen-
teerd. Zandvoort wil zich duidelijker proileren en de VVV is daarvoor de beste weg. Exact 20 jaar gelden was het 
huidige Center Parcs, dat zeer binnenkort een naamsverandering zal ondergaan naar Sunparks, bijna klaar en ook 
het huidige NH Hoteles, toentertijd Beach Hotel geheten, stond op het punt geopend te worden. Hieronder een 
overzicht uit de Zandvoorts Nieuwsblad van 16 maart 1989.

Toeristische trekpleisters

Het Vendoradopark groeit gestaag. Met man en macht 

wordt er momenteel gewerkt om het ‘dorp’ helemaal 

gereed te krijgen, voordat de toeristenstroom naar de 

badplaats écht op gang komt. Over enkele maanden 

zullen de eerste ‘nieuwe toeristen’ hun intrek nemen 

in de 280 vakantiehuisjes, waarvan er al enkele tien-

tallen klaar zijn.

Volgens de tijdelijke bewoners, die er momenteel in verband 

met de werkzaamheden hun intrek hebben genomen, is het 

er goed toeven. “Het park is op het ogenblik natuurlijk nog 

een bende door de vele werkzaamheden, maar de huisjes 

zelf zijn comfortabel genoeg. Er is heel goed in te wonen 

en als alles klaar is, zal het een gezellig dorpje zijn”, vertelt 

een van hen.

De woestijnachtige aanblik van dit moment zal spoedig 

veranderen. Binnen anderhalve maand is het gehele terrein 

opnieuw aangeplant met nieuw helmgras en duinroos, de

oorspronkelijk duingewassen. Omdat het terrein lichtglooi-

end is, wordt het Vendoradopark weer een echt duingebiedje. 

Het duinlandschap wordt dus weer in ere hersteld. Langs de 

Van Alphenstraat is dit al gebeurd. Verder wordt het park 

fraai aangekleed met wandelpaadjes en speeltoestellen voor 

kinderen. Het Vendoradopark grenst aan de vijver, waarin 

en groot aantal eenden verblijft. Vorige week nog vertelde 

Hank Paap hoe hij elke dag naar de vijver gaat om de die-

ren te voeren. De eenden zullen naar verwachting ook een 

grote aantrekkingskracht op vooral de jonge bewoners van 

de bungalows gaan uitoefenen.

Evenals het Beach Hotel, speelt het Vendoradopark een be-

langrijke rol in de toeristische toekomst van Zandvoort. Maar 

niet alleen de nieuwe generatie toeristen kan veel  verwach-

ten van de nieuwe accommodaties, ook de Zandvoorters zelf 

hebben er veel voordeel van. Verschillende voorzieningen die 

het dorp nu ontbeert, worden gerealiseerd aan het begin van 

een nieuwe toeristische periode, waarin Zandvoort link zal 
opbloeien. Met het Vendoradopark en het Beach Hotel, als 

aanwinst in de accommodatiesfeer, breekt voor Zandvoort 

een nieuwe periode aan als toeristische trekpleister. Niet al-

leen voor de zonaanbidders van buitenaf is er veel te beleven, 

gepromoot worden met een eigen magazine, waarin staat 

wat er in Zandvoort en omgeving te doen is.”

Beach Hotel 

Op 1 juni is het Beach Hotel, recht tegenover de ingang van 

het circuit, gereed. Veel later dan oorspronkelijk gepland, 

omdat het moeilijk bleek om van tevoren voldoende van de 

132 appartementen van ongeveer 120.000 gulden per stuk 

te verkopen. Volgens manager mevrouw G.M. Elmar van 

de hotelorganisatie Henriksengroep zullen de toekomstige 

bewoners veel luxe voorzieningen aantreffen. “Zoals een 

vergaderruimte en een gezondheidscentrum waar kuren 

kunnen worden gevolgd. Maar ook de Zandvoortse bevol-

king is niet vergeten. Er komt een grote zaal met een volle-

dige theateraccommodatie, waar plaatselijke verenigingen 

kunnen optreden.” Het multifunctionele theatercafé kan 

opgesplitst worden in ruimten met honderd tot vijfhonderd 

stoelen. Ook komen er kleedruimten, een garderobe, een 

bar en twee aparte opgangen. Het podium van vijftien bij 

zeven meter kan tevens gebruikt worden als verplaatsbare 

dansvloer. “De verenigingen hoeven voor het gebruik van 

de accommodatie in principe geen huur te betalen, want de 

winst op de consumpties wordt als voldoende beschouwd. 

Toch zullen de prijzen laag blijven”, aldus Rob Gortzak, 

inancieel manager van de Henriksengroep.

Het Zandvoortse verenigingsleven is zeer blij met de 

accommodatie, omdat er sinds het verdwijnen van 

‘Monopole’ duidelijk een behoefte bestaat aan een 

goede zaal voor verschillende optredens. Het theater-

café is wellicht een nieuwe impuls voor het Zandvoortse 

culturele leven.

&Heden  Verleden

ook voor de Zandvoorters is er veel nieuws. Zo komen er een 

overdekt plein waar men gezellig kan vertoeven, zwembaden 

en een prachtig theater. Vooral met dit laatste wordt voorzien 

in een grote plaatselijke behoefte.

“Luxe en kwaliteit” zijn de sleutelwoorden, waarmee mana-

ger Jim Vermeulen het nieuwe recreatiepark karakteriseert. 

“Dat houdt onder andere in dat er bij het begin van de 

vakantie geen lakens gehuurd hoeven te worden bij de 

receptie, zoals in andere bungalowparken. De vakantie 

begint dus niet met het opmaken van vijf of zes bedden. 

Dat is hier al gebeurd. Dat houdt in dat er op vrijdag tussen 

tien en drie uur 2200 bedden opgemaakt moeten worden. 

Vijf minuten per bed en een half uur per bungalow, dat is 

levert in totaal zo’n driehonderd arbeidsplaatsen op. Het 

werk bestaat hoofdzakelijk uit het schoon-

houden van de huisjes, het opmaken van 

de bedden en een complete hotelservice 

voor de 125 appartementen van het boulevardgebouw, dat 

gedeeltelijk als hotel gerund zal worden.”

Niet alleen met luxe en kwaliteit wil het Vendoradopark 

zich onderscheiden van de andere parken, ook met de 

situering. Vermeulen: “Onze Vendoradokolos aan de bou-

levard begint duidelijk vorm te krijgen. Vendoradoparken 

komen allemaal dichtbij de wooncentra te liggen, zoals 

in de Randstad. In die ilosoie zit opgesloten dat we niet 
dezelfde kant op willen als Centreparks. Mede door die 

ligging moet het Vendoradopark een open karakter krij-

gen. Een andere voorziening, in het boulevardgebouw, is 

een grote sporthal met vier tennisbanen, waarvan de helft 

binnen een dag is om te bouwen tot een ruimte voor een 

congres voor 250 personen of een luxe feest. Ik denk dat 

het een heel belangrijke aanvulling is voor Zandvoort en 

de regio, omdat dat soort grote ruimten schaars zijn. Het 

boulevardrestaurant met 420 plaatsen wordt mogelijk een 

van de meest imposante tussen Zeeland en Den Helder. 

Hoewel het allemaal mooi klinkt zal het best problema-

tisch zijn om het in de rustige perioden vol te krijgen. We 

hopen dan ook mensen uit de regio aan te trekken. Het is 

wel een beetje een gok maar we hopen dat het slaagt. We 

streven naar een bezetting van 92 procent, dat is 45.000 tot 

48.000 boekingen per jaar. Aan de gasten zal de badplaats 

Nieuwe attracties moeten Zandvoort laten opbloeien

“Vendorado en Beach Hotel zijn welkome aanwinsten”

Vendorado Park in aanbouw | Foto: Arie Koper, 
Archief Genootschap Oud Zandvoort, bld 12055

Bouw van het Beach hotel | Foto: Mijndert Roosendaal,  
Archief Genootschap Oud Zandvoort, bld 12289
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Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.
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De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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De oplossing staat elders op deze pagina

Kook eens anders
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Langzaam gebraden kip met knolook en citroen
Hoofdgerecht voor 4 personen.

1 kip (2 tot 2,25 kg),  
in 10 stukken verdeeld,

1 bol knolook, in ongepelde  
teentjes verdeeld,

2 citroenen zonder waslaagje,  
elk in acht stukjes,

een handjevol verse tijm,

3 eetlepels olijfolie,
150 ml witte wijn.

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 160 °C of gasovenstand 3. Leg de stukken kip in een braadslee en doe de knolook, 
stukjes citroen en tijm erbij. Trek daarvoor de blaadjes tijm grofweg van de takjes af en laat er een paar heel 
om later ter garnering te gebruiken. Giet de olie erbij en meng alles met de handen door. Zorg dat de stuk-
ken kip met het vel naar boven liggen. Sprenkel er de witte wijn op en maal er wat zwarte peper over, dek 
de braadslee strak af met aluminiumfolie en zet hem 2 uur in een oven die op de smaakintensiverende lage 
temperatuur van 160 °C is voorverwarmd. Haal na de 2 uur het folie weg en verhoog de oventemperatuur tot 
200 °C of gasovenstand 6. Bak de kip nog 30 tot 45 minuten tot het vel mooi goudbruin is en de citroenen 
aan de randjes beginnen te schroeien en te karameliseren. Serveer dit gerecht regelrecht uit de braadslee. 
Strooi er alleen nog wat tijm over en schep de borden vol. Serveren met een frisse salade.

Benodigdheden:

Deze verlegen kater is 13 jaar en heeft altijd in alle 
rust geleefd bij een wat oudere man. Omdat Loewie 
niet veel gewend is en niet naar buiten kon, heeft 
hij wat moeite met aanpassingen en veranderingen. 
Daarom zoeken we mensen met veel geduld en waar 
het lekker rustig is. Omdat Loewie niet zo van 
drukte houdt, laat hij zich helemaal niet zien op de afdeling. Hij verstopt zich 
liever op een beschut plekje en kijkt af en toe stiekem om de hoek om te zien 
wat er gaande is. Hij is heel erg sociaal met andere katten, dus een gezellige 
andere kat in huis zal hij wel leuk vinden. Loewie houdt niet van honden. Zoals 
al gezegd, Loewie is het best op zijn plaats in een rustig huishouden en hij kan 
binnen gehouden worden. Kom kennis maken met verlegen Loewie in het die-
renasiel aan de Keesomstraat. Het asiel is geopend van maandag tot en met 
zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur en is telefonisch te bereiken onder nummer 
023-5713888. Meer informatie vindt u op www.dierentehuiskennemerland.nl.

Dier van de Week

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen
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Matige wedstrijd Lions Ruime winst  
handbaldames ZSC

ZSC’04 ouderwets op dreefMogelijk geen A1GP op Zandvoort dit najaar

Lions kwam moeizaam op 
gang en scoorde pas in de 6e 
minuut voor het eerst. Veel 
foute passes, gemiste lay-ups 
en afstandschoten die niet 
wilden vallen, kenmerkten 
het spel van de Zandvoortse 
dames die een uiterst slor-
dige wedstrijd speelden. Ook 
verdedigend liep Lions steeds 
achter de feiten aan en daar 
wisten de gastvrouwen van te 
proiteren. De 22-17 ruststand, 
was op zich nog een accepta-
bele stand waarmee men in 
de tweede helft goede zaken 
zou kunnen doen. Toch werd 
er uiteindelijk met 59-45 ver-
loren. Het Lions-damesteam 

In de eerste helft was 
Vriendschap/TOB de beter 
spelende ploeg en drukte 
dat uit in 9 doelpunten, te-
gen 5 van ZSC. Zowel ver-
dedigend als aanvallend 
liep het bij ZSC niet naar 
wens en de achterstand 
bij rust bood weinig voor-
uitzichten op een beter 
resultaat.

In de tweede helft tapte de 
Zandvoortse dames echter 
uit een heel ander vaatje. 
Geleidelijk aan werd de 
vier doelpunten achter-

ZSC’04 had door een degelijk 
begin een kleine voorsprong 
genomen. Pas bij 3-0 moest 
keeper Sander van der Wal de 
eerste tegentreffer toestaan. 
Dat moest de Zandvoortse 
doelwachter uiteindelijk 
nog een keertje doen en wel 
in de tweede helft, maar daar 
tegenover pikte de sluitpost 
zelf ook weer een doelpuntje 
mee.

In verdedigend opzicht was er 
weinig op het spel van ZSC’04 
aan te merken. Aanvallend 
gezien kon het beter. Nadat 
ZSC’04 was uitgelopen naar 
7-1 was de wedstrijd gespeeld 
en liepen de irritaties bij De 
Stal ’81 hoog op. Dat werd 
nog een keer extra uitgebuit 

De race in oktober op het dui-
nencircuit was drie keer de 
seizoensopener van de A1GP. 
De laatste keer werd het eve-
nement geteisterd door storm, 
waarbij ondanks het slechte 
weer vele tienduizenden men-
sen op het spektakel af kwa-
men. De verstokte racefans 
bleven door weer en wind zit-
ten om naar de spectaculaire 
formuleauto’s te kijken.

is daardoor afgezakt naar een 
bedenkelijke 8e plaats op de 
ranglijst.

Coach Richard Koper rea-
geerde teleurgesteld: “Vooral 
in het begin hebben we het 
laten liggen. De eerste score 
van mijn team was pas in de 
zesde minuut van het eerste 
kwart en dat nekt je. Ook in 
het laatste kwart wisten we 
er niets van te brouwen. We 
misten te veel lay-ups en 
afstandsschoten stuiterden 
via de ring weer terug het 
veld in. Het was een slordige 
wedstrijd van onze kant”, al-
dus Koper na aloop. 

stand weggewerkt. In het 
midden gedeelte van de 
tweede helft ging het een 
tijdje gelijk op, vervolgens 
sloeg ZSC in de slotfase toe 
en wist uiteindelijk met 
12-18 aan het langste eind 
te trekken.

Romena Daniëls was met 7 
doelpunten de meest pro-
ductieve ZSC-aanvalster. 
Laura Koning (4), Daphina 
van Rhee (3), Martina Balk 
(2) en Charissa Koning (2) 
zorgden voor de rest van 
de 18 ZSC doelpunten.    

met een paar treffers van 
onder meer Maurice Moll.

“Achteraf gezien, hadden 
we gewoon met dubbele 
cijfers moeten winnen. We 
waren hier en daar wat 
slordig in de afwerking”, 
aldus coach Marcel Paap na 
aloop. Aanvoerder Michel 
van Marm was na afloop 
tevreden: “Met deze winst 
doe je gewoon nog mee 
in de competitie. Verlies je 
dan loop je het risico weg 
te zakken.”
De volgende wedstrijd zal 
voor ZSC’04 een moeilij-
ke zijn. Dan komt FCB uit 
Beverwijk op bezoek. De 
Beverwijkers zijn met een in-
drukwekkende serie bezig.

Volgens Circuit  Park 
Zandvoort bestaat er een 
mogelijkheid dat A1GP haar 
seizoen 2009/ 2010 niet in 
Europa begint. Daardoor 
zou Zandvoort pas weer 
in het voorjaar 2010 op de 
kalender gaan komen. “Of 
dit werkelijk gaat gebeuren 
is nog niet bekend”, zo laat 
een woordvoerder van het 
circuit weten.

Geluidsdagen over
Als de A1GP inderdaad naar 
het voorjaar van 2010 gaat 
verhuizen, dan is onmiddel-
lijk de grote vraag welk ander 
evenement de open gevallen 
plaats in gaat nemen omdat er 
dan immers twee geluidsda-
gen over zijn dit jaar. Volgens 
bronnen rondom het circuit 
is het zeer goed mogelijk dat 
in dat geval de Masters of 

basketbal - dames handbal - dames

futsalautosport

Wellicht wordt de A1GP race Zandvoort verschoven | Foto: Chris Schotanus

Formula 3 weer op Zandvoort 
wordt verreden, hoewel dat 
alle kanten op kan gaan. Dat 
prestigieuze evenement werd 
van 1991 tot en met 2006 op 
het Zandvoortse circuit verre-
den. Vanwege geluidsdagen 
problematiek en de komst van 
A1GP werden de Masters de 
afgelopen twee jaren ‘gepar-
keerd’ op het Belgische circuit 
van Zolder. 

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Gemeente Zandvoort
Harocamo 
Huisartsen Centrum Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
Meijershof, Restaurant
Mirage Zandvoort B.V.
Music Store
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Printing People
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
Vitaress Full Service
Vrijehuizenmarkt.nl
Zandvoort Optiek

Administratiekantoor K. Willemse
Albatros
Algemene uitvaartbege-
leiding Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Danzee
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine

adverteerdersDe dames van The Lions hebben zondag in Amsterdam  
niet van BC Schrobbelaar kunnen winnen. De dames  
uit de hoofdstad legden onze plaatsgenoten over de 
knie en wonnen met 59-45.

Het eerste dameshandbalteam van ZSC heeft de uitwedstrijd 
tegen het Amsterdamse Vriendschap/TOB 4 met een ruime 
overwinning weten af te sluiten. Na een teleurstellende eer-
stehelft, sloegen de dames toe in de slotfase van de wedstrijd.

Het was weer eens ouderwets avondje futsal in de Korver-
hal. ZSC’04 speelde tegen De Stal ’81 en won vrij gemak-
kelijk, omdat de tegenstander het moeilijker met zichzelf 
had dan tegen de ploeg waar het tegen speelde. Er werd 
‘ouderwets’ goed gespeeld, maar tevens werd er ook wel 
weer een beetje ‘ouderwets’ slordig omgesprongen met 
de kansen die onze plaatsgenoten kregen. Toch maalde 
niemand er om, omdat de uitslag goed was.

Dit jaar bestaat de kans dat de A1GP niet op het Circuit Park Zandvoort zal worden verreden. Het Circuit Park Zandvoort 
is in overleg met de A1GP organisatie om de race in het voorjaar van 2010 te laten plaatsvinden. Daardoor zal Zandvoort 
voor het eerst sinds drie jaar niet de openingsrace van de A1GP zijn. Op korte termijn zal de Zandvoortse racekalender 
bekend worden gemaakt.

www.sportinzandvoort.nl

Op zoek naar een sportclub?

  

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Restaurant Spijs, Zandvoortselaan 363.
‘t Badeendje Café, Boulevard Barnaart 12.

In eko en er nnin en n r en
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Spoorbuurtstraat ong, bouw twee appartementen, ingeko-
men 13 januari 2009, 2009-004Rv1efase. 
- Spoorbuurtstraat 18,   bouw twee appartementen, ingekomen 
15 januari 2009, 2009-005Rv1efase.

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van 
artikel 3.6 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening ontheffing 
van de voorschriften van het bestemmingsplan te verlenen 
voor het:

vernieuwen van een woning op het perceel Duinrooslaan 3 te 
Bentveld (bouwaanvraagnummer: 2008-225Rv).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 23 januari 2009 
gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het ge-
meentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de termijn 
van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling 
haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij 
het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief 
“zienswijze” te vermelden.

er onden e iten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Frans Zwaanstraat 46, plaatsen loggia in voorgevelvak, ver-
zonden 15 januari 2009, 2008-216Rv.
- Reinwardtstraat 14, plaatsen dakkapel, verzonden 15 januari 
2009, 2008-245Lv.
- Brederodestraat 34, veranderen gevels door aanbrengen 
stucwerk, verzonden 15 januari 2009, 2008-224Rv.
- Corn.van der Werffstraat 12, plaatsen hekwerk op aanbouw, 
verzonden 15 januari 2009, 2008-207Lv.
- Willem Draijerstraat 23, plaatsen dakkapel, verzonden 16 
januari 2009, 2008-228Lv.
- Corn.Slegersstraat 22, plaatsen van een trafostation, verzon-
den 19 januari 2009, 2008-221Rv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

Gemeentelijke publicatie week 4 - 2009

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 13 januari en de 
verdere in week 3 door het college genomen besluiten zijn 20 
januari vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 27 januari. Op de agenda 
staat:
- Opening
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen 27 november en 9 december 2008
- Hamerstuk:Wijziging Nota bijzondere bijstand en minima-
beleid                                  .
- Herziening bestemmingsplan ‘Kostverlorenstraat e.o.’ 
- Sluiting
        
De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. 
U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-
finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren 
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten 
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en 
zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadver-
gadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden 
door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9). 

Commissie Welstand en Monumenten
Op 29 januari vergadert de Commissie Welstand en Monu-
menten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

Bekendmaking Wet Milieubeheer
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens Bur-
gemeester en Wethouders van Zandvoort bekend dat in 2008 
de volgende bedrijven een melding van het oprichten of ver-
anderen van de inrichting hebben gedaan ter uitvoering van 
het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ex 
artikel 8.40 en 8.41 van de Wet milieubeheer. 
Eerst volgt het bedrijf, daarna het adres in Zandvoort: 
Anders (vh. Tapas Café), Haltestraat  28.
Bodrum, Konininneweg 24.
Feestcafé Ballar, Haltestraat 56A.
IJzerhandel Zantvoort (gasflessenopslag), Noorderduinweg 48.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
  Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13
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Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

Nieuwe iepen in de Zeestraat,  
die resistent zijn tegen de gevreesde iepziekte?? Er zijn van die 
Zandvoorters die alles het eerste weten. Grote kans dat ze de 
ZandvoortNieuws lezen. De digitale nieuwsbrief van de  
gemeente. Ga naar www.zandvoort.nl - ga naar ZandvoortNieuws 
en geef u op. Dan bent u elke dag precies op tijd geïnformeerd. 
(Nog gratis ook!!!) 

Hoewel Irene Moors niet op de top 10 staat van de prominente Nederlanders was ze als 
BN’er door de Zandvoortse bibliotheek uitgenodigd om de peuters en kleuters vorige week 
woensdag voor te lezen tijdens het voorleesontbijt. Het bleek een goede keus te zijn.

Tijdens de laatste commissievergadering Planning en Control bood het college een 
projectupdate Middenboulevard aan de commissieleden aan. In het overzicht staat 
onder andere dat in het voorontwerptraject geen inspraak meer mogelijk is voor be-
woners. Op deze commissievergadering waren bewoners van de deelgebieden Fene-
maplein/Palacehotel aanwezig die ontevreden zijn over de bijeenkomsten. Maar ook 
de bewoners aan het Badhuisplein zijn niet content met de gehouden procedure. 

tekst en foto Nel Kerkman

In het projectoverzicht, bij 
het kopje bewonersbij-
eenkomsten, schrijft wet-
houder Marten Bierman 
dat over het algemeen 
positieve reacties en een 
actieve inbreng van de aan-
wezigen uit de bijeenkom-
sten zijn voortgekomen. 
Tevens wordt vermeld dat 
de bijeenkomsten met het 
Badhuisplein zijn afgerond 
met consensus. Maar als je 
een luisterend oor legt bij 
de bewoners dan is men 
absoluut niet in overeen-

door Nel Kerkman

Op de vraag van de jeugdbi-
bliothecaris aan de kleintjes: 
“Kennen jullie deze mevrouw?”, 
kwam het eerlijke antwoord: 
“Nee”! Irene Moors moest daar 
vreselijk om lachen en kon zich 
goed voorstellen dat kinderen 
liever naar Sesamstraat kijken 
dan naar haar TV-programma 
Life & Cooking op zondagmid-
dag.

Concentratie
Het leek wel of het haar dage-

vervolg op pagina 3

Voorlezen is net zo belangrijk  
als tandenpoetsen

Bewoners Badhuisplein niet tevreden 
over voortgang Middenboulevard

De Mannetjes
Bewonersgroep 

Badhuisplein  
vrezen voor sloop

‘Als ze nog lang wachten is er 
sprake van een natuurlijk verloop’

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Gedurende hele 
maand februari gratis 

contactlens aanpassing + 
1 maand gratis uitproberen!

Contactlenzen actie!

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Heel tijger wit € 1,75 
half  € 0.90 

Naturel, appelkaneel of  
chocolade muffin 3 stuks € 3,50

Ook hebben wij in ons assortiment, 
chocoladebrood, suikerbrood, 

ontbijtkoek met en zonder kandij, 
overheerlijk volkorenbeschuit,  

div. soorten koek 
Ook kunt u bij ons terecht voor div. 

soorten koffie of lekkere warme 
chocolademelk met slagroom

lijks werk was. Ongedwongen 
zat Moors in de knalblauwe 
voorleesstoel en maakte op 
een natuurlijke manier con-
tact met de peuters. Eerst was 
het Prentenboek van het jaar 
2009, ‘Anton kan toveren’, aan 
de beurt om voorgelezen te 
worden. Als toegift las Moors 
nog twee boekjes waarvan 
het boekje ‘Kikker’ van schrij-
ver Max Velthuijs één van haar 
favoriete is. Maar daarna was 
de concentratie van de aller-
kleinste bezoekertjes toch 
echt over. De belangstelling 

voor de kleurige plastic kleed-
jes op de vloer van de biblio-
theek was des te groter, daar 
lagen allemaal lekkere dingen 
op. Na het voorlezen mochten 
de kinderen met hun jufies 
en hulpmoeders gezamenlijk 
picknicken en kreeg iedereen 
lekkere sandwiches met pin-
dakaas, jam of kaas en een 
pakje drinken. 

Anton
De Nationale Voorleesdagen 
(21-31 januari) zijn met deze 
actie van start gegaan en zijn 
bedoeld om ouders en opvoe-
ders te stimuleren om kinde-
ren van 0-6 jaar voor te lezen. 
Uit een onderzoek blijkt dat 
ruim 20% van de Nederlandse 
peuters thuis niet of nauwe-
lijks wordt voorgelezen. Tevens 
laat het onderzoek zien hoe 
belangrijk voorlezen is. Want 
kinderen die veel worden voor-
gelezen, leren op school mak-
kelijker lezen en schrijven. 

Irene Moors leest voor in de bibliotheek

stemming. Sterker nog,  
de flatbewoners van het  
De Favaugeplein die de 
kerngroep Badhuisplein 
vertegenwoordigen zijn 
van de beide bijeenkomsten 
niets wijzer geworden.

Weinig draagvlak
Tijdens de bewonersbij-
eenkomst Middenboule-
vard, op 21 juni 2008 in 
De Krocht, werd besloten 
om kerngroepen en over-
leggroepen te formeren. 
Iedereen kon kiezen om 
zich te laten vertegen-
woordigen door een VVE 

of om individueel zitting 
te nemen in een deel- 
gebied groep. De 18 be-
woners aan het  De 
Favaugeplein werden op 
8 september uitgeno-
digd voor een informatie-
bijeenkomst . Holland 
Casino Zandvoort, de 
KNRM en vertegenwoor-
digers van de erven Eggly 
(dat is het stuk grond op 
het Badhuisplein wat nog 
geen eigendom is van  
de gemeente Zandvoort) 
waren niet aanwezig en 
zijn kennelijk op een ander 
wijze geïnformeerd.

Bouwvolume
De wethouder gaf aan  
dat een bestemmings-
plan geen bouwplan is, de  
projectleider E. de Jong ( 
inmiddels is dat mevrouw 
J. Lenten) toonde enke-
le doorsneden van een  
mogelijk bouwvolume op 
het Badhuisplein. 

De laagbouw woningen aan het Badhuisplein
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cartoon Hans van Pelt

Nieuw  
tijdperk?

Wat zagen ze er stralend 
uit. Barack Obama en zijn 
charmante vrouw Michelle. 
Obama een beetje nerveus. De 
hapering bij het nazeggen van 
de eed. Het had iets mense-
lijks. Gelukkig wel. Nobody is 
perfect. Zelfs Obama niet!
Nadat de Nederlandse TV 
overging op het dagelijkse pro-
gramma, zapten we naar de 
CNN. Wát een feest werd daar 
gevierd. Langs de kant duizen-
den mensen. Verkleumd. Al 
uren aan het wachten op hun 
nieuwe president. De “tank op 
wielen” ofwel netjes genoemd 
de presidentiële auto, reed 
langzaam door de straten. 
Omringd door mensen van 
de bewaking. Later stapte 
het tweetal zelfs uit. Gingen 
te voet verder. Doodeng. O, er 
was genoeg bewaking. Maar 
toch….
Daarna het feest op het bor-
des voor het Witte Huis. Deed 
me denken aan Soestdijk, heel 
vroeger, toen de verjaardag 
van onze koningin nog door 
het volk werd gevierd. Met 
de héle familie op het bordes. 
Maar dan ook de hele familie. 
Met de kinderen erbij. Wat 
een feest zou het worden als 
prins Alexander en Maxima 
deze gewoonte weer zouden 
invoeren. Langs marcherende 
verenigingen, muziekkorp-
sen en spelletjes spelende 
kinderen. (Welk kind speelt 
nog een spelletje, behalve 
computer en gameboy.) Nog 
verder dromend: het aanbie-
den van allerlei streeklekker-
nijen, zwaaien met rood, wit 
en blauwe vlaggetjes, oranje 
mutsen, vreemd uitgedoste 
personen met geschminkte 
gezichten. We hebben het, 
lang geleden, zelf kunnen 
zien op de Nederlandse TV. 
Saamhorigheid, met zijn allen 
één volk zijn. Dat proefde ik in 
de sfeer van dit Amerikaanse 
feest. En dát mis ik al jaren 
op onze TV. Als de 
koningin rondwan-
delt; ergens in één 
of twee plaatsen in 
Nederland. Tja. Niet 
alle vernieuwing is 
een verbetering. Lie
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columnAlgemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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De gemeenteraad boog zich dinsdagavond over het bestemmingsplan Kostverloren e.o. Om 
uiteenlopende redenen ontbraken liefst vier raadsleden, de VVD’ers Fred Paap en Jerry Kramer, 
Joke Draijer (GBZ) en Cees van Deursen (GroenLinks). Burgemeester Niek Meijer liet een kritisch 
geluid horen over het ontbreken van bijna een kwart van de raadsleden. Na ruim een uur dis-
cussie is duidelijk dat een meerderheid (10 leden) de voorgestelde wijziging van het bestem-
mingsplan Kostverloren ondersteunt en slechts drie leden van OPZ bij hun standpunt bleven.

Zorg dat u bij de tweede Circuit Run, met een uiterst gevarieerd parcours op zondag 29 
maart, beslagen ten ijs komt! De organisatie reikt u daartoe de helpende hand door in Sun-
parks (het ‘oude’ Center Parcs) op zaterdag 31 januari en zondag 1 februari diverse clinics te 
organiseren tijdens een trainingsweekend speciaal voor de atleten die hebben ingeschreven 
voor de Circuitrun 2009.

Aan het begin van de verga-
dering deelde PvdA-raadslid 
Fred Kroonsberg mee, dat hij 
eind april 2009 de raad zal 
verlaten. Aanleiding voor dit 
besluit is de verstandhouding 
binnen de coalitie, waarvan 
hij vindt dat er te vaak nega-
tief wordt gereageerd op col-
legeleden en andere coalitie-
partijen. Het feit dat een deel 
van de VVD-fractie tijdens 
de vergadering van decem-
ber tegen de voorstellen van 
het college stemde, waar het 
ging over de vaststelling van 
de gemeentelijke belastin-

Op zaterdag geeft de 
Nederlands recordhouder 
op de marathon, Kamiel 
Maase, twee looptrai-
ningen. Op zondag komt 
Gerard Nijboer, zilveren 
medaillewinnaar tijdens 
de Olympische Spelen 
van 1980 in Moskou op de 
marathon, naar onze bad-
plaats om looptrainingen 
te verzorgen. Verder zijn er 

gen, was voor 
de sociaalde-
mocraat de 
druppel die de 
emmer deed 
o v e r l o p e n . 
K ro o n s b e rg 
gaf in die ver-
gadering aan 
zich over zijn 
positie te bera-
den. In overleg 
met zijn frac-
tie, zijn wet-
houder en de 

burgemeester is Kroonsberg 
tot de conclusie gekomen 
dat hij moet bedanken als 
raadslid. Op verzoek van zijn 
fractievoorzitter zal hij eind 
april aftreden. Kroonsberg 
zal worden opgevolgd door 
Uschi Rietkerk.

Kostverloren
OPZ-raadslid Bruno Bouberg 
Wilson deelde mee dat zijn 
fractie een motie had inge-
diend. “Als deze motie niet 
wordt aanvaard, zal OPZ 
tegen de voorliggende aan-
passing van het bestem-

clinics over hartslagmeting, 
sportvoeding en kan er  
zondagochtend ontbeten 
worden met Dolf Jansen. 
Als speciale attractie wordt 
het racecircuit alvast ver-
kend.

Het trainingsweekend 
is georganiseerd door Le 
Champion, Runner’s World 
en Sunparks Zandvoort. 

mingsplan stemmen. Voor 
onze fractie is het namelijk 
een zeer belangrijke zaak”, 
Voegde Bouberg Wilson 
eraan toe. Uit de stemming 
bleek dat PvdA, CDA, Sociaal 
Zandvoort en de VVD de mo-
tie van OPZ niet ondersteun-
den. Tijdens de stemming 
over het gehele bestem-
mingsplan Kostverloren e.o. 
bleek dat tien raadsleden 
voor de zienswijze van het 
college zijn. Alleen OPZ’ers 
Simons, Bouberg Wilson en 
Poster stemden tegen.

Motie CDA
Het CDA diende een motie in 
over de planning ten aanzien 
van de agenda van de raad. 
Gijs de Roode (CDA) toonde 
namens zijn fractie met di-
verse voorbeelden aan dat 
meerdere zaken achter lo-
pen op de gemaakte plan-
ning. Het CDA trok na een 
enkele toezeggingen de 
motie, waarmee zowel de 
college ondersteunende 
partijen als de oppositie 
het eens waren, in.

Wegens uitbreiding van 
het aantal vakantiehuis-
jes kan er nog tot en met 
vrijdagmiddag, 30 janu-
ari, geboekt worden voor 
dit weekeinde. Kijk voor 
het gehele programma en 
meer informatie op: www.
sunparks.nl/trainings-
weekend. Daar vindt u het 
programma en de daaraan 
verbonden kosten.

Deel OPZ stemt tegen aanpassing  
bestemmingsplan Kostverloren e.o.

Trainingsweekend voor Circuit Run

Politiek Raadsvergadering d.d. 27 januari
familieberichten

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Intens verdrietig, en vol bewondering voor de wijze waarop  
zij met haar ziekte is omgegaan,  

geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder,  
omie enschoondochter 

  Marijke Koper-Schotanus
                             

  Sinds 10 november 2007 weduwe van Jan Koper

Leeuwarden, 8 mei 1944           Haarlem, 23 januari 2009

                             
              Petra, Arantxia
              Mevr.A.C.Koper-Paap
Correspondentieadres:
P. Koper
Van Lennepweg 53-2

2041 LB Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden

Onze lieve zus, schoonzus en tante

 Marijke Koper-Schotanus

Is op 23 januari 2009 overleden.

De strijd tegen de slopende ziekte kon ze niet winnen.

We wensen Petra en Arantxia heel veel sterkte toe.

Zandvoort:      Gré en Take Huberts
Drachten:        Klaas en Sietske Schotanus
Franeker:         Andries en Riekje Schotanus
Hoofddorp:     Harry, Danjella, Richard
Amsterdam:    Mia
Haarlem:         Paula en Lars
Zandvoort:      Chris, Femke, Marijn
Haarlem:         Anja en Rob

Na een kort ziekbed is,  
voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken,

rustig ingeslapen onze moeder, 
grootmoeder, overgrootmoeder en zus

Alida Johanna Koper

Zandvoort, 13 augustus 1916            † Apeldoorn, 22 januari 2009

             Namens de familie:
                          Maarten Weber

Correspondentieadres:
Buitendijklaan 51
2353 SC Leiderdorp

Wij hebben haar begraven op de
Begraafplaats van de R.K. Kerk St. Agatha te Zandvoort

Geheel onverwacht moeten wij afscheid nemen van onze  
zorgzame moeder, schoonmoeder en oma Schatteboutje

Jantiena Visser – Geeven
Tiny

weduwe van Kurt Visser

              * Haarlem,            † Zandvoort,

           29 mei 1928                    26 januari 2009

Mitzi en Ron

Ton en Aranka
   Thirsa, Leonora

Burg. Nawijnlaan 15
2042 PN Zandvoort

Correspondentieadres:
Ing. Friedhoffplein 3
2042 BN Zandvoort

Tiny is thuis, waar gelegenheid is tot afscheid nemen 
op donderdag 29 januari vanaf 19.00 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 30 januari 
om 8.30 uur in het crematorium Westerveld, Duin en  

Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis. Tijd van samenkomst 8.15 uur.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de  
koffiekamer van het crematorium.

Daarin staat dat het hoog-
ste punt in de nieuwbouw 
uit 8 verdiepingen hoge 
lats bestaat en op de be-
stemmingsplankaart is 
goed te zien dat het plein, 
ook wel ‘het venster van 
Zandvoort’ genoemd, hele-
maal vol gebouwd wordt. 
De bewoners wordt tevens 
duidelijk gemaakt dat de 16 
appartementen, waarvan 8 
met traplift en dubbel glas 
gerenoveerd zijn, gesloopt 
zullen worden. Een opval-
lend gegeven is dat de 
gemeente in het bewuste 
blok al een link aantal lats 
heeft aangekocht. Verder 
zijn de bewoners niet de 
allerjongste meer en hoe-
wel men recht heeft op een 
terugkeerregeling naar een 
vergelijkbare situatie ziet 
men erg tegen de inanciële 
kosten en het heen en weer 
verhuizen op.

Hoe nu verder?
Op de laatste bijeenkomst 

vervolg voorpagina - Middenboulevard 

van 13 oktober 2008 vragen 
de aanwezige bewoners van 
het deelgebied Badhuisplein 
naar het vervolg van de twee 
bijeenkomsten. Wethouder 
Bierman antwoordde dat er 
geen vervolg meer is en dat 
de gesprekken met de be-
woners zijn afgerond. Alleen 
de raad wordt via verslagen 
van de bijeenkomsten met 
alle kern- en overleggroe-
pen geïnformeerd over wat 
er besproken is. Het be-
stemmingsplan wordt ge-
repareerd en moet oficieel 
op 1 april 2009 ingediend 
worden. 

Voor de bewoners aan  
de noordzijde van het  
Badhuisplein/De Favauge-
plein breken onzekere tijden 
aan. Wanneer de slopers-
hamer gehanteerd gaat 
worden is nog steeds on-
duidelijk. Daarom is enige 
zekerheid en inbreng naar 
de bewoners absoluut ge-
wenst.

PVDA 3 Fred Kroonsberg
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

gewerkt aan de nieuwe in-

richting van de permanente 
tentoonstelling over de ge-
schiedenis van Zandvoort. 
Vanaf 14 februari bent u 
weer van harte welkom 
om het resultaat te komen 
bewonderen. Mocht u vra-
gen heb-
ben over 
deze her-
inrichting 
dan kunt u 
altijd even 
telefonisch 
contact op-
nemen met 
een van de 
medewer-
kers van het 
m u s e u m , 
tel. 57 40280.

Snertwandeling
Loop gezellig op zaterdag 
31 januari mee met de 
boswachter van Waternet. 
Als geen ander kan hij  je 
van alles vertellen over de 
mooie duinen. Want ook in 
de winter is er van alles te 
beleven en te zien. Na af-
loop staat er een heerlijke 
kom met snert klaar. Het 
vertrekpunt is bij de ingang 
Oase en de start is om 10.00 
uur. De wandeling kost € 5  
en is inclusief soep en en-
treebewijs.

Gratis optreden
Op vrijdag 13 februari is er op 
de Brink van Nieuw Unicum 
een muzikaal optreden van 
de bekende Mariska van 
Kolck. Deze charmante en 

spontane dame is van 
alle markten thuis. Ze is 
bekend uit de musical 
wereld, presenteerde di-
verse TV programma’s en 
was Mammaloe in de ilm 
Pipo en de Parelridder. 
Op deze vrijdagmiddag 
maakt Mariska een se-
lectie uit diverse bekende 
Hollandse meezingnum-
mers en ook het Spaarne 
kwartet treedt op. Het op-
treden wordt aangeboden 
door Stichting Peacock 
foundation. Iedereen is 
van harte uitgenodigd 
en de toegang is gratis. 
Aanvang 14.30 uur.

Feest voor goed doel

Yentl, Britt, Noa, Laura, 
Emily, Jamie, Lesley-ann, 
Cheyenne zijn acht onder-
nemende meiden van de 
Mariaschool. Samen orga-
niseren zij op vrijdag 30 ja-
nuari een feest in Pluspunt. 
Het feest is volgens hun 
voor een goed doel dat 
‘heel veel voor dieren doet’. 
Iedereen van 9 t/m 11 jaar 
is welkom tussen 19.00 
en 21.00 uur. Het kleding-
thema van de avond is 80’s 
en de entree van € 2,- gaat 
naar het goede doel. Het 
initiatief wordt onder-
steund door Renz Koning 
van Pluspunt. Volgens de 
jongerenwerker is het erg 
belangrijk om jeugdige ini-
tiatieven te ondersteunen. 
Vooral wanneer jonge in-
woners zich vrijwillig inzet-
ten voor hun eigen dorp.

Kaalslag

Waar eerst nog op het 
ondergespoten speel-
veldje geschaatst werd 
en de monumentale 
bomen sprookjesachtig 
waren verlicht, is nu alles 
kaal. De bomen zijn ge-
kapt, de Mariaschool en 
het huis van koster Piet 
de Hond zijn afgebroken. 
Het uitzicht op de zoge-
naamde rug aan rug wo-
ningen die eerdaags ook 
gesloopt worden is vanaf 
de Cornelis Slegersstraat 
uniek en nodigde uit tot 
het maken van een foto. 
Het LDC project komt 
langzaam maar zeker uit 
zijn jarenlange winter-
slaap. 

Website
De website van Sociaal 
Zandvoort (SZ) is nog niet 
helemaal af maar is wel 
te bezichtigen op www.
sociaalzandvoort .com. 
Daar staat niet alleen al 
het nieuws van Sociaal 
Zandvoort op maar ook 
het kort lokale nieuws 
wordt er geplaatst. Zelfs 
een leuke foto is meer 
dan welkom. Mailen naar 
SZ kan ook: info@sociaal-
zandvoort.com

Tijdelijk even dicht
Het Zandvoorts Museum 
is van 28 januari tot en 
met 13 februari tijdelijk 
niet toegankelijk voor 
bezoekers. In deze peri-
ode wordt namelijk hard 

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

evenementen agenda

feb
feb

feb
feb

feb
jan

Januari
Los Zand - Impriovisatie theater. De Krocht, 
aanvang 20.15 uur

Februari
Ladies High Tea - Mirage Zandvoort, 
Boulevard Noord
Jazz café - Spoor 5 in café Alex. Aanvang 17.00 uur
Alzheimer café - Praten over dementie.  
In Pluspunt, aanvang 20.30 uur
Taizé dienst - Het thema is jongeren en waarheid
Jazz in Zandvoort - Edwin Rutten 
is te gast in De Krocht
4 uur van Zandvoort - WEK 
races, Circuit Park Zandvoort 
Muzikaal optreden - Mariska van Kolck 
treedt op in de Brink, Nieuw Unicum 
Classic Concerts - Protestantse kerk Zandvoort

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 05 • 2009
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 13
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Een van de prachtige sfeertekenende liedjes uit “Ja zuster- Nee zuster”. Niet 
alleen Eliza, maar nog zo’n 1000 andere Zandvoortse huishoudens hebben 
een hond. En honderden bezoekers per week hebben een hond. Op gezette 
tijden zijn die viervoeters lekker buiten als ze uitgelaten worden, om te 
spelen en om uit te rennen in de losloopgebieden. Logisch is het dat hon-
deneigenaren en mede-inwoners die geen huisdier hebben op een prettige 
manier met elkaar dezelfde openbare ruimte kunnen delen. Anno 2009 gaat 
dat in verreweg de meeste gevallen meer dan goed. Helaas zorgt regelmatig 
kennelijk een kleine groep baasjes voor overlast: poep niet opruimen en de 
hond los laten lopen. Wat is er makkelijker om binnen de bebouwde kom je 
hond aan de lijn te houden en er voor te zorgen dat je altijd een opruimzakje 
bij je hebt. De gemeente helpt daarbij een handje door op diverse plekken 
zakjes automaten te plaatsen –voor het geval men per ongeluk geen zakje 
bij zich heeft -, en door aan de randen van het dorp losloopgebieden te 
hebben. Haal de info folder op het raadhuis.
Met een beetje goede wil houden we zo samen ZANDVOORT SCHOON!?

ELIZA HAD EEN HOND, DIE ZE UIT WOU LATEN……

Sunparks Zandvoort werd feestelijk geopend door burgemeester Niek Meijer

Afgelopen woensdagmiddag beklom burgemeester Niek Meijer het hoge duin op de 
hoek van de Lennepweg en de Vondellaan om het imposante nieuwe Welkomstbord van 
Sunparks te onthullen. Een prachtig slot van een perfect georganiseerde bijeenkomst 
waarbij oficieel de naam Sunparks Zandvoort aan zee in gebruik werd genomen. 

Eerder werd tijdens een 
introductie in de Beach 
Factory voor een talrijk 
aantal Zandvoortse geno-
digden uitvoerig ingegaan 
op de achtergronden van 
deze opvallende actie en 
naamsverandering. 

De Center Parcs Europe 
Group gaat een nieuwe 
fase in met de introductie 
van een tweeledige groei-
strategie, waarin sprake 
is van een heldere positi-
onering van Sunparks en 
Center Parcs en beide mer-
ken elkaar uitstekend aan-
vullen, zo vertelde General 
Manager Bert Visser zijn 
gehoor. “Afhankelijk van de 
behoefte maken gasten een 
keuze voor het meest com-
plete product in de sector, 
Center Parcs. Of ze kiezen 
bewust voor Sunparks, par-

Sunparks Zandvoort aan zee 

ken met de beste weerson-
afhankelijke voorzieningen 
in hun segment van waar-
uit je een interessante om-
geving kunt ontdekken.

Zo  b i e d t  S u n p a r k s 
Zandvoort aan zee gasten 
allerlei mogelijkheden om 
in de nabije omgeving ‘In 
the middle of everywhere’ 
te recreëren. Een slogan die 
met een knipoog verwijst 
naar de centrale positie 
van het park in de streek. 
De cottages bevinden zich 
middenin de natuur, op een 
steenworp afstand van zee 
en in een gebied dat veel 
wandel- en fietsroutes 
telt. Het is bovendien een 
uitstekende uitvalsbasis 
voor dagtrips: van een ui-
tje naar de kaasmarkt in 
Alkmaar tot een dagje 
shoppen in Amsterdam of 

Haarlem. Speciale Tourist 
Ofices bieden de beste tips 
op het vlak van cultuur, gas-
tronomie, activiteiten en 
shoppen. Ook gaat het park 
nauw samenwerken met 
bijvoorbeeld evenementen 
en festivals in de regio”.   

Burgemeester Niek Meijer 
benadrukte dat de keu-
ze van de nieuwe naam 
Sunparks voor hem en 
Zandvoort bijzonder pret-
tig was. Het herinner- 
de hem ook aan de toe-
k o m s t p l a n n e n  v o o r 
Zandvoort waar sprake is 
van ‘parel der zee’. Ook liet 
hij nog de vele al gebruikte 
bedrijfsnamen in het verle-
den nog eens de revue pas-
seren. Zandvoort, strand en 
dorp,  is ook belangrijk om 
aan iedereen en ook aan 
uw gasten te laten zien. 

miracle  
media

4 februari ’59  kreeg Ajax de allergrootste fan 

erbij!  En ja, dat ben jij!

Het is echt waar!

“De Gombal” is 50 jaar!

Jan & Ingrid Visser 

31 januari 45 jaar getrouwd!!
 

 

 (O)pa,(o)ma van harte gefeliliciteerd 

 met jullie trouwdag.

 Cherrilyn,Gordon, Shayne,Jazzlyn

jan/feb w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag

do
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08.39
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1 4 . 2 3
1 5 . 0 5
1 5 . 3 5
16.30
1 7 . 1 4
18. 44

17.38
18.07
18.46
19.25
20.16
21.16
22.36

-

kerkdiensten
ZONDAG 1 FEBRUARI 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur  Heer H. Hartog

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur mevr. pastor C. van Polvliet  

burgerlijke stand
17  jANUARI  -  23 jANUARI 2009 
Geboren:
Tjitra, dochter van: Brandsma, Freerk en: Helpi Poja Sukasno.
Nissabella Sabrina, dochter van: El Adl, Zohir en: El Adl, 
Gulnara Carina.
Isabella Sophia Madeleine, dochter van: Endstra, Ralf Klaas 
en: Vastenhouw, Serina.
Jill Barbara, dochter van: Aarens, Martijn Thomas en: van der 
Mije, Chantal.

Gehuwd:
Brandsma, Freerk en: Helpi Poja Sukasno.
Overleden: 
van Nes, Johannes Matthias Maria, oud 82 jaar.
Mohr geb. Westerneng, Hendrika Fredrika, oud 88 jaar.
van der Meijden geb. Nieuwkoop, Maria Hendrika, oud 83 jaar.
Lentink geb. Ekel, Clementina Cornelia, oud 88 jaar.
van der Peet, Johannes Leonardus Maria, oud 65 jaar.

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: Printing People Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”
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Arlan Berg in zijn viskraam

De Zandvoortse standplaatshouders verenigd in de Stand-
plaatsvereniging Boulevard Zandvoort, hebben nog steeds 
geen nieuw contract. Het oude, dat op 31 december 2008 af-
liep, is tot op heden nog niet verlengd of vervangen. Wel zijn 
ze nog in onderhandeling met de gemeente, alleen de com-
municatie tussen de belangenvereniging en de gemeente 
Zandvoort is op zijn zachts gezegd nogal moeizaam.

Parfumerie Moerenburg is uitgeroepen tot Pour Vous Lid van 
het jaar 2008. Een trotse Dennis Moerenburg en zijn dolen-
thousiast team van medewerkers hebben vorige week zon-
dag in Hotels van Oranje in Noordwijk de prijs in ontvangst 
mogen nemen. Kunstenares Astrid Engels had een speciaal 
schilderij voor Parfumerie Moerenburg gemaakt dat over-
handigd werd door Pour Vous directeur Paulien Ruiter.

Dat is de mening van de 
voorzitter van de vereniging, 
Arlan Berg, die buiten de 
standplaatshouders aan de 
boulevard ook nog de haring-
kraam en de oliebollenkraam 
op het Raadhuisplein als lid 
heeft. “Het nu afgelopen con-
tract ging nog uit van bran-
chering. Dat betekent dat een 
visverkoper geen snacks mag 
verkopen en andersom geldt 
hetzelfde. Toen echter in 2004 
de Europese Gemeenschap 
bepaalde dat branchering 
in de ambulante handel niet 
meer mocht, konden wij niet 
meer terug omdat we bij ons 

Nog geen nieuw contract standplaatshouders 

Parfumerie Moerenburg Pour Vous Lid van het jaar

volle verstand de contracten 
hadden getekend. We wilden 
daarom al in 2006, toen het 
huidige college aantrad, in 
gesprek komen omdat we op 
1 januari 2009 met een nieuw 
contract wilden beginnen. De 
snackverkopers betalen veel 
minder dan de visverkopers, 
in de ogen van onze vereni-
ging zou dat gelijkgetrokken 
moeten worden”, aldus Berg.

“Je zou toch denken dat je dan 
meer dan genoeg tijd hebt om 
tot een vergelijk te komen. Het 
college beloofde in december 
2006 dat wij nauw bij de 

voorfase betrokken zouden 
worden. Vervolgens hoorden 
wij niets tot maart  2008, 
bijna 15 maanden later! In 
dat overleg stelde het college 
voor, zonder dat er ook maar 
iets van inbreng van onze kant 
was geweest, om de tarieven 
via precariorechten te innen. 
Hoezo nauw betrokken? Wel 
werd ons gevraagd om bin-
nen 14 dagen onze zienswijze 
aan te bieden. Dat hebben 
wij gedaan op 3 april, maar 
niet eerder dan op 7 oktober 
2008 werd ons voorstel door 
het college besproken, weer 
6 maanden later! Als we dan 
via de gemeentelijke website 
moeten vernemen dat het 
college gekozen heeft voor de 
precarioversie, en wij niets van 
onze standpunten terugvon-
den, was de verbazing behoor-
lijk groot”, zegt Berg.

“Op 27 november jl. kreeg de 
commissie een precariovoor-
stel van het college als voorstel 
voor de nieuwe contracten. 
Wij hebben toen de politieke 
partijen in de gemeenteraad 
benaderd en hebben alles uit-
gelegd. Het voorstel is toen 
niet in behandeling genomen. 
Vervolgens heeft de burge-
meester dezelfde avond be-
middeld en een gesprek met 
wethouder Wilfred Tates voor 
ons gepland. Dit vooroverleg 

Het was alweer het 25e nieuw-
jaarsfeest van Pour Vous, een 
franchiseorganisatie in de 
cosmeticawereld. Parfumerie 
Moerenburg was samen met 
nog vier cosmeticazaken geno-
mineerd voor de prestigieuze 
titel, die ten overstaan van circa 
600 genodigden, waaronder 
alle Pour Vous ondernemers, 
verkoopsters en verkoopsters 
en alle cosmeticaleveranciers, 
werd overhandigd aan een  
verbouwereerde Moeren-burg. 

Rob Greeven

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl Kim Dekker

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Timo Greeven Suzanne Schouten

Bm Van Alphenstraat 55-14 € 157.500,= k.k.
Dr. C.A. Gerkestraat 30 Rd € 239.000,= k.k.
De Favaugeplein 43-2   € 279.000,= k.k.
Hogeweg 68A    € 419.000,= k.k
Nieuwstraat 13    € 269.000,= k.k.
Martinus Nijhoffstraat 101 € 359.000,= k.k.
Sara Roosstraat 18   € 279.000,= k.k.
Tolweg 39    € 599.000,= k.k.

Celsiusstraat 192-16            € 234.000,= k.k.  
Dr. J.G. Mezgerstraat 135           € 485.000,= k.k.  
Haarlemmerstraat 49            € 295.000,= k.k.  
Julianaweg 22                    € 589.000,= k.k.  
Martinus Nijhoffstraat 5          € 329.000,= k.k.  
Matthijs Molenaarstraat  1      € 529.000,= k.k.  
Schuitengat 51                   € 247.500,= k.k.  
Ronald Ketellapperstraat 15    € 239.000,= k.k.**

Zaterdag 7 februari a.s. OPEN HUIS van 11:00 tot 14:00 uur met de deelnemende panden!

De Deelnemende panden van de actie zijn:

* Vraag naar de actievoorwaarden. **geen deelname open huis.

Proiteer en bespaar duizenden euro’s!!! 
Koop in februari een woning en betaal slechts 3% overdrachtbelasting!!!*

Ab en Mara van pension Mara willen de  
nieuwe eigenaren van harte feliciteren met de  
aankoop en hen veel woonplezier toewensen!

Langs deze weg willen wij ook onze  

makelaar Cense & van Lingen bedanken voor de  

prettige samenwerking en de succesvolle verkoop van ons pand.

PARFUMERIE  MOERENBURG IS VERKOZEN 
TOT PARFUMERIE VAN HET JAAR !!!!

ZATERDAG 31 JANUARI BIJ PARFUMERIE MOERENBURG  
DE HALVE FINALE VAN DE POUR TOI MODELLEN WEDSTRIJD  

MET IN DE JURY O.A. STYLIST MARI VAN DE VEN EN  
GTST ACTEUR KOERT-JAN DE BRUIJN

JIJ KAN OOK NOG MEEDOEN 
WANT ER ZIJN NOG 5 WILDCARDS TE VERGEVEN
LEVER VOOR 12 UUR OP ZATERDAG EEN FOTO IN EN  
MAAK KANS OP EEN VAN DE WILDCARDS OM ALSNOG 
MEE TE DOEN. MISSCHIEN WORD JIJ WEL HET 
NIEUWE MODEL VOOR DE POUR TOI AGENDA 
EN  DSQUARED2 PARFUMS.

door Erna Meijer

Ook deze week staan twee vrouwen in de schijnwerpers. Het 
ondernemerschap is duidelijk niet alleen voorbehouden aan 
de mannen, maar gelukkig durven ook veel dames het aan 
zelfstandig aan de slag te gaan, wat vooral in deze tijd be-
slist niet gemakkelijk is. Sara de Jong (25) werkte eerst drie 
jaar bij haar moeder Cora Klijn in de Zeestraat, maar sinds 
augustus 2006 heeft zij haar nailstudio aan de Achterweg 
gevestigd, samen met collega Wendy van der Valk.
Haar opleiding heeft Sara 
voltooid bij de in dit vak zeer 
bekende Tilly’s in Amsterdam, 
die speciale technieken op 
het gebied van kunstnagels 
toepast. Het is waar dat onze 
handen en nagels het visite-
kaartje zijn en een goede ver-
zorging is daarbij onontbeer-
lijk. Het (tijdelijk) gebruik van 
kunstnagels kan hierbij zeer 
nuttig zijn. Sara: “Wij beschik-
ken over twee types nagels: 
de acrylnagels en sinds een 
paar weken voor diegenen, 
die geen kunstnagels wil-
len, passen wij de techniek 
van de gelnagels toe. Hierbij 
worden puur op de eigen 
nagels een aantal lagen 
gel aangebracht, waardoor 
in ieder geval de breekkans 
veel minder wordt. In beide 
gevallen kunnen de nagels in 
vele kleuren worden gelakt, 
maar natuurlijk is de French 
manicure (waarbij de tips 
een afwijkende kleur krijgen) 
nog steeds zeer populair.”

Daarnaast kan met behulp 
van wel honderd verschil-
lende stempels of stickers, 
het zogenaamde ‘nail art’ 
een zeer persoonlijk resul-
taat worden geboekt. Niet 
alleen voor de jonge meiden 
is een bezoek aan deze na-
gelstudio de moeite waard, 
maar volgens De Jong is dit 
beslist niet aan leeftijd ge-
bonden want verzorging van 
de handen blijft belangrijk. 
Gemiddeld blijven de nagels 

Boudoir by Sara

vier weken zitten, waarna 
de ‘uitgroei’ opgevuld kan 
worden. Voor een eerste set 
eenkleurige acrylnagels be-
taalt men € 42,50 en voor 
een tweekleurige set € 55,-. 
Het opvullen kost € 31,-. 
Gelnagels zijn behoorlijk 
goedkoper, want daarvoor 
bent u de eerste keer € 25,- 
verschuldigd en € 17,50 voor 
het bijvullen. 

Naast de behandelingen, 
met sinds afgelopen decem-
ber drie nageltafels, kan men 
op de Achterweg ook terecht 
voor allerlei artikelen die met 
de verzorging gepaard gaan, 
zoals handcrèmes, nagelpro-
ducten, fantastische nagel-
lakken in heel veel aparte 
kleuren van het merk O.P.I., 
leuke armbandjes uit Ibiza 
voor slechts € 4,95, grappige 
stickervelletje met motiefjes 
om op de nagels te plakken, 
ringen voor zowel de vingers 
als (leuk voor de zomer) de 
tenen! Met de kledingver-
koop is zij inmiddels gestopt 
om zich volledig op de nagels 
te kunnen concentreren.

Boudoir by Sara is zeven 
dagen per week geopend 
van 09.00 tot 17.00 uur en 
daarnaast ook nog op dins-
dagavond tot 21.00 uur. 
Het adres is Achterweg 1a, 
Zandvoort. Tel. 5732900. Via 
www.boudoir-personalsty-
ling.nl krijgt u alvast een in-
druk van de mogelijkheden.

“Wij zijn met z’n allen dolblij 
met deze prijs, die een waarde-
ring is voor alles wat we doen. 
Het is natuurlijk fantastisch dat  
je door je collega’s, hoofd-
kantoor en leveranciers 
wordt  gekozen als  de  
parfumerie van het jaar.  
We gaan dan ook dit jaar 

veel leuke acties doen  
om dit  heugelijke feit 
te vieren”, aldus Dennis 
Moerenburg.
Een van de eerste acties is de 
halve inale van de modellen-
wedstrijd Pour Toi, op zater-
dag 31 januari in Parfumerie 
Moerenburg. Dan strijden 

de twintig mo-
dellen om de 
f e l b e g e e r d e 
h o o f d p r i j s : 
c o v e r m o d e l 
worden van de 
Pour Toi agenda 
2009-2010. De 
N e d e r l a n d s e 
t o p v i s a g i s t 
Mari van de Ven 
zal dan aanwe-
zig zijn voor de  
metamorfose. Dennis Moerenburg en zijn medewerkers

werd weer (!) geannuleerd. 
Nu hebben wij op 2 december 
2008 een discussiestuk van 
de wethouder gekregen met 
het verzoek om voor 5 januari 
jongstleden met een tegen-
voorstel te komen.” Het moge 
duidelijk zijn dat de voorzitter 
van de Standplaatsvereniging 
Boulevard Zandvoort niet erg 
te spreken is over de gang 
van zaken. Het wachten is op 
een volgend overleg, want de 
datum van 20 januari is we-
derom afgezegd. toch hoopt 
Berg dat het overleg positief 
zal uitpakken. De doelstelling 
is immers voor beide partijen 
gelijk; het tekenen van een 
nieuwe overeenkomst.

Voorlopig hebben de stand-
plaatshouders nog een 
(klein) voordeel: ze zijn of-
ficieel nog met het col-
lege in gesprek. De vis- en 
snackventers op het strand 
hebben het nog een beetje 
moeilijker. Zij hebben in een 
brief van het college d.d. 26 
februari 2008 te horen ge-
kregen dat de standplaats-
houders in overleg zijn met 
het college en dat zij, de 
venters, nog schriftelijk te 
horen zouden krijgen wan-
neer voor hen het overleg 
zal gaan beginnen. Die brief 
moeten zij nu, 27 januari 
2009, nog krijgen! 
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Bij woningtransacties zijn ko-
pers 6% overdrachtbelasting 
verschuldigd aan de schatkist. 
“Wie in februari tot aankoop 
overgaat betaalt slechts 3%, 
wat een besparing kan in-
houden van vele duizenden 
euro’s. Balkenende wilde het 
niet invoeren dus doen wij het 
nu zelf! Het is een gevarieerd 

Het gaat om een duurzame 
energievoorziening op basis 
van collectieve warmtepom-
pen en warmte/koudeop-
slag in het grondwater. Voor 
Zandvoort zal het het eerste 
warmte/koudeopslagproject 
zijn dat binnen de gemeente-
grenzen wordt gerealiseerd. 

Wethouder Wilfred Tates heet-
te de genodigden en de beide 
medeondertekenaars welkom 
en sprak de wens uit dat de 
samenwerking uiteindelijk de 
uitstoot van CO2 daadwerke-
lijk zal reduceren. 

Ronald Huikeshoven van AM 
Wonen: “Het grote voordeel 
van het systeem voor bewo-
ners en gebruikers is dat het 
surplus aan comfort gepaard 
gaat met een daling van de 
energielasten. Met de ver-

aanbod met 16 deelnemende 
woningen, van eengezinswo-
ning tot een appartement en 
een vrijstaande villa in het 
groene hart!”, aldus verko-
pend makelaar Timo Greeven. 
De deelnemende panden hou-
den zaterdag 7 februari open 
huis van 11.00 tot 14.00 uur. U 
bent van harte welkom voor 

wachte stijging van de ener-
gieprijzen is het dan een solide 
investering in de toekomst. 
Bijkomend voordeel is dat 
er een gezonder leefklimaat 
ontstaat. Door het systeem 
komen er minder stofdeeltjes 
in de lucht, de relatieve lucht-
vochtigheid verbetert en de 
kans op huisstofmijt is minder 
groot. De gebouwen hebben 
een aangenamere warmtever-
deling en meer netto vloerop-
pervlak door het ontbreken 
van radiatoren. Bovendien is 
het mogelijk om de gebouwen 
te koelen doordat de energie-
voorziening wordt gecombi-
neerd met lage temperatuur-
verwarming.” 

Jos Bode van Evelop Nether-
lands (Econcern), onderstreep-
te de woorden van zijn voor-
ganger en was van mening 

Betaal slechts 3% overdrachtsbelasting 
bij Greeven Makelaardij 

Duurzame energie in bouwproject LDC

Huizenzoekers opgelet! Wie in de maand februari één van de deelnemende woningen bij 
Greeven Makelaardij koopt doet een uitstekende deal. Want er zijn 16 speciaal geselecteerde 
woningen die meedoen aan een unieke actie die vele duizenden euro’s kan opleveren. 

Op vrijdag 23 januari hebben gemeente Zandvoort, AM 
Wonen en Evelop Netherlands een overeenkomst ge-
tekend over een duurzame energievoorziening in het 
Louis Davidscarré. In de overeenkomst staan afspraken 
over de energieambitie en de wijze van realisatie van 
deze voorziening. 

een bezichtiging. 

Zie ook de advertentie elders 
in deze krant of ga naar www.
greevenmakelaardij.nl voor alle 
details. Belangstellen kunnen 
vanzelfsprekend ook telefo-
nisch contact opnemen of even 
langskomen op het kantoor 
aan de Louis Davidsstraat 15. 

dat de CO2 uitstoot zeker 
belangrijk zal verminderen 
bij toepassing. Econcern rea-
liseert en exploiteert de duur-
zame energievoorziening voor 
een periode van 30 jaar. Het 
bedrijf  levert dan in alle ge-
bouwen ruimteverwarming, 
koeling en warm tapwater. Ten 
opzichte van een energievoor-
ziening op basis van aardgas-
ketels en elektrische airco’s, 
gaat het Louis Davids Carré 
ca, 35% minder CO2 uitstoten. 
Na deze korte inleidingen gin-
gen de heren aan tafel voor 
de deinitieve ondertekening. 
Afsluitend met een kopje kof-
ie en feestelijk gebak werd de 
pas afgesloten overeenkomst 
gevierd.  

Achtergronden
Met de voorziening krijgt de  
nieuwbouw in het Louis David-
scarré ruimteverwarming, 
-koeling en warm tapwater. De 
gemeente heeft bij de vaststel-
ling van het masterplan voor 
het Louis Davids Carré beslo-
ten dat de energievoorziening 
bij moet dragen tot een sterke 
reductie van de CO2-uitstoot. 
CO2 is het broeikasversterken-
de gas, waarvan de uitstoot als 
één van de oorzaken wordt ge-
zien van het opwarmen van 
de aarde. In het contract zijn 
verschillende prestaties expli-
ciet geformuleerd. Bij twijfel 
over de juistheid van de afge-
sproken C02-reductie kan de 
gemeente verlangen dat er 
een onderzoek plaatsvindt in 
hoeverre de toegezegde waar-
den ook daadwerkelijk gereali-
seerd worden. 

Vertegenwoordigers van de projectpartners 
tekenen de intentieverklaring

HALTESTRAAT 7, 2042 LJ ZANDVOORT

FEBRUARI ACTIE!
ELKE WOENSDAG IN FEBRUARI

DIÓNYSOS AVOND
OP DEZE AVOND KRIJGT U GRATIS  

ONBEPERKT HUISWIJN BIJ UW DINER!

DE WIJN WORDT GELEVERD DOOR

GEA WIJNEN IMPORT/EXPORT.

RESERVEREN GEWENST: 023-5716631
WWW.ZARAS.NL

WWW.GEA-GRIEKSEWIJNEN.NL 

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq
Driegangen-menu 

€ 32,50

VITELLO TONATO

met yellowfin-tonijn
***

IN CAJUNKRUIDEN GEBAKKEN ZALMFILET

met hollandaise saus
***

CRÈME BRULÉE 

met Belgische chocolade

Viergangen-menu € 39,50
Vijfgangen-menu € 46,50

Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

Grieks Restaurant Filoxenia

Haltestraat 49 - Zandvoort

Tel.: 023-5734920

www.filoxenia.info 

Grieks Restaurant

elke donderdag
Dagschotel

à € 9,75
Wekelijks een 
wisselend menu

3- GANGEN WEEKMENU

Voorgerecht
Pizza van Tonijn

Pappadum met een Carpaccio van 
yellow fin tonijn geserveerd met wasabi

mayonaise en een lente uitje.
Of

Carpaccio Albatros
Carpaccio van rundvlees met olijfolie, 

pijnboompitten en parmezaan.

Hoofdgerecht
Noordzeetong 400 gram

Lekker in de roomboter gebakken tong  
geserveerd met frites.

Of

Entrecôte Café de Paris
Runder entrecôte met kruidenboter  

gegratineerd en geserveerd met frites.

Dessert
Citroentaart

Menu p/p € 29,50

4- GANGEN KREEFTMENU

Voorgerecht
Kreeftencocktail

Cocktail van rivierkreeftstaartjes 
geserveerd met toast.

Tussengerecht
Bisque Homard

Licht gebonden kreeftsoep met een  
gebakken gamba, room en aan tafel
afgemaakt met een scheutje cognac.

Hoofdgerecht
Kreeft thermidor

Hele kreeft uit de oven met verse 
bladspinazie, beurre blanc en gegratineerd  
met parmezaan, geserveerd met tagliatelle.

Dessert
Cheese cake

Huisgemaakte cheese cake met  
amarene kersen en hangop.

Kreeftmenu € 39,50 p/p

Haltestraat 26 - Zandvoort
023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
  Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13

door Lienke Brugman 

Marije en Kay zijn de twee 
hoofdpersonen in deze 
grappige act. De aandacht 
van de kinderen wordt on-
middellijk getrokken door 
het wegtoveren van een 
popje. Marije tovert vanon-
der een kleurige hoed het 
popje tevoorschijn. Maar 
ook weer weg! Rara, hoe 
kan dat? Onder begelei-
ding van de gitaar, bespeeld 
door Kay (Geert v. Diepen) 
wordt een toverliedje ge-
leerd. Simpel en effectief, er 
wordt meteen enthousiast 
meegezongen én commen-
taar geleverd. Dat is nou zo 
leuk op deze jonge leeftijd. 
Je krijgt eerlijk commentaar 
of adviezen. Helaas is er 

een storing in het geluids-
systeem waardoor, volgens 
van Diepen, het allerleukste 
van het optreden verloren 
gaat. Kinderen en begelei-
ders hebben er geen last 
van en merken het onge-
mak niet. “Ik vond het juist 
leuk zo”, vertelt een oma die 
met haar kleinkind naar de 
voorstelling is gekomen, 
“nergens tref je bijna meer 
een optreden met muzikale 
begeleiding via een instru-
ment.”

Het optreden is zo grap-
pig, omdat poppenkast en 
toneelspel elkaar zo goed 
aanvullen. Eigenlijk is het 
een mix van poppenspel, 
muziek en visuele vonds-
ten. Twee grote poppen 

Op zolder in de bibliotheek
Toveren. Welk kind wil het niet. Geert van Diepen gaf met zijn 
‘Zoldertheater’ een voorstelling voor de allerjongste kinderen. 
In de expositiezaal van de bibliotheek zaten tientallen peuters 
vol spanning te wachten tot de voorstelling zou beginnen.

uit de kast die pappa en 
mamma voorstellen, gaan 
boodschappen doen. Ze 
worden vrolijk door ieder-
een uitgezwaaid. Marije is 
alleen en verveelt zich. Van 
Kay mag ze uiteindelijk de 
grote boerderijkoffer open-
maken. Daaruit worden 
allerlei dieren gehaald die 
ook weer kunnen toveren, 
want de kip legt een ei, 
een paard krijgt een veu-
len en een rups wordt een 
vlinder. Als dat geen tove-
ren is! De kinderen zongen 
en toverden vrolijk mee. 
Binnen een mum van tijd 
was de voorstelling alweer 
afgelopen. De jassen moe-
ten worden aangetrokken 
want niemand kan de zon 
tevoorschijn toveren; ie-
dereen moet weer door de 
regen en gure wind terug 
naar huis, school of crèche. 
Meer informatie krijgt men 
op www.zoldertheater.nl. of 
via 072-5641838.

De afdeling Haarlem & Omstreken van de Dierenbescherming organiseert weer de populaire 
kortingsactie op de castratie en sterilisatie van katten.  Vanaf 2 februari 2008 kunnen particu-
lieren een korting van  € 10,- krijgen op de kosten van de operatie.  Met deze actie benadrukt de 
Dierenbescherming Haarlem nog eens hoe belangrijk het is dat katteneigenaren er tijdig voor 
kiezen hun dier te laten ‘helpen’. Alleen zo kunnen de gevolgen van de kortstondige liefde tus-
sen dieren worden vermeden: ongewenste nesten kittens en nog meer katten in Nederland.

Vanaf 2 februari kunnen  
geïnteresseerden op maan-
dag t/m vrijdag tussen  

LOVE IS IN THE AIR!

11.00 en 16.00 uur op het  
kantoor van de Dieren-
bescherming, in het dieren-

tehuis Kennemerland aan  
de Keesomstraat 5 in Zand-
voort een kortingsformulier 
invullen. Ook kunt u een 
formulier aanvragen via  
telefoonnummer: 023- 
5343440 of e-mail: dieren-
b e s c h e r m i n g . h a a r l e m 
@dbhaar lem.nl. De  dieren-
bescherming Haarlem stelt 
100 formulieren voor deze 
kortingsactie beschikbaar. 
Op = op!

Met drank op onderuit
Op de Ter Hoffsteedeweg 
in Overveen ging vorige 
week woensdagavond een 
een 48-jarige Zandvoorter 
met zijn bromiets onder-
uit. De man bleek teveel 
gedronken te hebben:  
bijna 4,5 keer de toegestane 

hoeveelheid. Het rijbewijs 
van de man werd per direct 
ingevorderd.

Ingevorderd rijbewijs
Nadat vorige week vrij-
dag een snorietser bijna 
een aanrijding had ver-
oorzaakt op de Burg. 

Engelbertsstraat, hielden 
agenten de man staande. 
De man kon geen rijbewijs 
overleggen, omdat dit al 
was ingevorderd. Omdat 
rijden op een snorfiets 
zonder rijbewijs niet is toe-
gestaan, moest de man te 
voet verder.

Politie
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de kunst te bewonderen. 

Net zoals de kunstzinnige 
tweelingzusters zelf is ook 
hun kunst niet identiek. Zo 
zijn de vele kunstwerken 
van José iguratief en haalt 
ze haar inspiratie vanuit de 
natuur. De voorliefde voor 
paarden en honden is duide-

of the Concertgebouw 
in het Concertgebouw  
in Amsterdam. Als presen-
tator en zanger zong hij in 
duet met de Rita Reys tijdens 

door Nel Kerkman

Het was niet echt een ofi-
ciële opening maar meer een 
gezellige inloopmiddag waar 
vele genodigden de dames 
Coenraad kwamen feliciteren 
met hun nieuwe aanwinst. 
Ook kunstcollega’s waren 
aanwezig om de galerie en 

Rutten produceerde, 
en zong, gedurende 10 
jaar in een eigen jazz 
radioprogramma met 
beroemde solisten als 
Chet Baker, Mel Lewis, 
Stan Getz en de top  
van de vaderlandse 
jazzmusici. Hij was 
ook regelmatig solist 
op het North Sea Jazz 
Festival. Voor de ‘Gigs 
for Kids’, de zondagma-
tinee van het North Sea 
Jazz Festival, schreef hij 
het verhaal ‘Jongetje Bebop’ 
dat gaat over timing, fra-
sering en swing. Als zan-
ger en verteller trad hij 
op met The Jazzorchestra 

Zusjes Coenraad openen galerie

Edwin Rutten bij Jazz in Zandvoort

C U L T U U R
In het oude EMM kantoortje Noorderstraat 1 (bij het Gast-
huishofje) is sinds 25 januari een nieuwe galerie geopend. 
De beeldende kunstenaars Joke en José Coenraad hebben 
hun intrek genomen in het gebouwtje. In de twee ruim-
tes van de bedrijfsruimte zijn hun kleurige schilderijen 
tentoongesteld. Het is beslist de moeite waard om in de 
weekenden een bezoekje aan de galerie te brengen. 

De bekende jazzzanger en Tv-presentator Edwin Rutten 
zingt op zondag 8 februari aanstaande samen met het 
Trio Johan Clement in De Krocht in het kader van de Jazz in 
Zandvoort-concerten. Rutten, geboren op 11 januari 1943 in 
Groningen, maakt al vanaf zijn 16e levensjaar vocale jazz-
platen. De man die ‘De Film van Ome Willem’ gestalte gaf 
debuteerde echter met een popsong in 1964.

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

vitaress
Voor noodgevallen 

24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.  

Een elektrische storing, een verwarming die 

uit gevallen is, een lekkage of een ander  

probleem wat direct verholpen moet worden.

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip 

waarin direct handelen noodzakelijk is.  

De ervaring leert dat de meeste storingen  

vrij simpel verholpen kunnen worden,  

maar wie is er op dat moment 

direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet 

op mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij  meestal 

in staat om de problemen ter plaatse op te lossen. 

In afwachting van een totaal reparatie is het meestal 

mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan 

u  de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden 

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om andere werkzaam heden / 

klussen  in en om het huis, en vrijwel alle andere 

diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

Voor informatie: 06-15.399.818 

E.mail vitaress@hetnet.nl

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. Advies en 
 aanleg (draadloos)  

netwerk. Ook avonden/ 
weekend. Rep-it, totaal  
service voor computer-

gebruikers. 023-5719666 
of 06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf Trade Ard. Lid  
BOVAG en NAP. Max  
Planckstraat 44, tel. 

5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.................
Klussenbedrijf Rico. Voor al  
uw kleine klussen in en om 

het huis. Redelijke prijs.  
Voor info: 06-1423 2051 

................. 
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230

ZANDKORRELS
Het Pakhuis

een kringloopwinkel waar 
van alles te koop is! van 

serviezen en glaswerk tot 
meubels en van kleding tot 

boeken. Kennemerweg 6 
Zandvoort (voormalige TZB 

katine) De winkel is ge-
opend op don-vrij-zat 10-17 

uur. info: 06 - 53693409
.................

Gezocht: zelfstandig  
werkend huishoudelijke 

hulp. Nederlands  
sprekend. Om de 14  
dagen, 2 uur € 25.  

Tel. 5719020
.................

De Bijbel zegt: Waar je  
ook gaat of staat, de 

Heer waakt over je, nu 
en altijd. (Psalm 121:8). 

God houdt van u. Gebed 
nodig? Mail naar gebed-

zandvoort@hotmail.com
.................

Gezocht: Klusjesman. Ik 
zoek iemand voor klusjes 
in en om het huis tegen 

een redelijke vergoe-
ding. Tel 06-10012774

.................
Vlooienmarkt: zo. 8 

febr. in de Spaarnehal, 
Haarlem (9.30-16.30u). Res. 
0229-244739 www.mikki.nl

Joke en Jos Coenraad

lijk zichtbaar. Haar kunst is 
vaak met ingetogen kleuren 
aangebracht. Daarentegen 
heeft de kunst van Joke 
niet een bepaald thema en 
haar abstracte weken zijn in 
een vrolijke kleur opgezet. 
Haar allerlaatste werken 
gaan meer naar de grafiti-
art toe en worden niet met 
een spuitbus maar met het 
penseel beschilderd. “Al dat 
gespetter op het doek maakt 
me vrolijk”, zegt Joke. De 
kunstwerken zijn met liefde 
gemaakt en daarom is de 
tekst van Albert Einstein op 
de uitnodigingskaart zeer 
toepasselijk: “Beide hebben 
gemeen dat ze een liefdevol-
le overgave zijn aan datgene 
wat uitstijgt boven onze per-
soon en wil”. 

De Coenraad Art Gallery is 
zaterdags en zondags van 
14.00 tot 17.00 uur geopend. 
De kunstwerken zijn te huur, 
voor informatie over de ar-
totheek kunt u bellen naar 
06-29011459 of een e-mail 
sturen naar Coenraad-Art-
Gallery@hotmail.com 

de Promconcerten met on-
der andere het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. 
Rutten is workshop docent 
aan het Conservatorium 
van Amsterdam.

Rutten wordt 8 februari  
begeleid door het Trio  

Johan Clement met 
J o h a n  C l e m e n t 
op vleugel , Eric 
Timmermans op con-
trabas en Hans Ooser-
hout die Frits Landes-
bergen op slagwerk 
vervangt. Het concert 
begint om 14.30 uur  
en de entree be- 
draagt € 15 (studen- 
ten € 10). Tevens  
kunt u van een ar-
rangement gebruik 
maken: voor € 21,50  

(normaal € 26) kunt u een 
driegangen verrassingsme-
nu in café Neuf reserveren. 
Meer informatie vindt u op 
www.jazzinzandvoort.nl.

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

 
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Sporen uit het verleden
De Haan en Hond tegels die we verleden week lieten zien en die voorkomen 
op het PEN huisje aan de Dr. C.A. Gerkestraat zijn zeker geen grapje van de 
metselaar. Ze hebben wel degelijk een verhaal. We kregen afgelopen week 
diverse uitgebreide reacties.

Lezeres Nannette Gebhard stuurde met veel kennis de geschiedenis over het ont-
staan van de tegels naar de redactie. Martin Kiefer, archivaris en bestuurslid van 
Genootschap Oud Zandvoort, vertelde dat er nog een transformatorhuisje met deze 
tegels te vinden is. Het staat op het terrein van de watertoren aan de Torenstraat, 
alleen zijn deze tegels erg beschadigd. Ook werd er op ons kantoor een knipsel 
afgegeven dat was overgenomen uit ‘Alles Electrisch’, van september 1933. 

Misschien is het verstandig dergelijke PEN huisjes op de gemeentelijke monu-
mentenlijst te plaatsen omdat nu naar voren komt dat ze bijzonder zijn. Of op het 
onlangs gesloopte transformatorhuisje in de Cornelis Slegersstraat ook deze tegels 
zaten, is niet meer te achterhalen. Allemaal hartelijk bedankt voor uw inbreng. 

Deze prachtige polychroom tegels zijn 
vervaardigd door De N.V. Koninklijke 
Delftsche Aardewerkfabriek “De 
Porceleyne Fles”. Het betreft z.g. 
Cloisonne tegels. De scheidingslijnen 
tussen kleurvakken werden gevormd 
door dunne richels die tevens de func-
tie van contouren vervulden. De ruim-
ten werden met de hand gevuld met 
gekristalliseerde glazuren. Het ontwerp 
van deze tegels is toegeschreven aan L.E.F. Bodart en zij dateren van rond 1915. De 
term voor dit type betegeling in de architectuur is In-Situ betegeling. Onder ‘In-Situ 
betegeling’ wordt verstaan: alle toepassingen in keramiektegels die binnen, in of 
buiten aan gebouwen zijn aangebracht en die zonder bijzondere machtiging van 
de eigenaar van het gebouw bezichtigd kunnen worden. 

Betekenis
De tegels zijn destijds ongetwijfeld zorgvuldig uitgezocht door de opdrachtgever en 
de architect van deze transformatorhuisjes en hebben inderdaad een symbolische 
betekenis. De Haan, met de opkomende zon op de achtergrond, zou mogelijk het 
elektrische licht en de Buldog kracht(stroom) kunnen symboliseren. Maar voor de 
‘Haan en Hond’ tegels zou ook een andere betekenis kunnen zijn, vooral als ze in 
een muur van hoogspanningshuisjes zijn aangebracht. Want het betreden van 
deze gebouwtjes door ondeskundigen is levensgevaarlijk. Dit gevaar wordt onder-
streept door de in de muren gemetselde ‘Haan’ en ‘Hond’. De kraaiende haan doet 
dus een beroep op het verstand en voor degene die daarvoor niet vatbaar is, is er 
de gevaarlijke hond, die niet verder argumenteert, doch toehapt.

Bijzondere tegels 
De tegels komen niet alleen in Zandvoort, maar in heel Noord-Holland voor. De 
Haarlemse architect J.B. van Loghem (1881-1940) bouwde tussen 1914 - 1919 een 
enorme hoeveelheid van dit soort transformatorhuisjes in Noord-Holland voor de 
Kennemer Electriciteits Maatschappij (KEM). Een deel van Van Loghems werk uit 

zijn beginperiode is duidelijk beïnvloed door de 
architect H.P. Berlage wat ook te zien is aan de 
transformatorhuisjes. Voor de circa 80 transfor-
matorhuisjes verspreidt over de gehele provin-
cie Noord-Holland gebruikte Van Loghem niet 
één model, maar hij maakte telkens een aan de 
omgeving aangepast ontwerp. Vele, zo niet alle 
huisjes voorzover zij nog bewaard zijn gebleven, 
hebben de Haan en Hond betegeling.

Edwin Rutte

Komende zondag staat er voor de tweede keer in suc-
cessie een optreden van de theatergroep Los Zand op de 
agenda. Vorig jaar mocht een klein aantal Zandvoorters 
genieten van theatersport, à la De Lama’s, in optima for-
ma. Ook dit jaar zult u snel moeten zijn want de kaartjes 
à € 5 zijn al bijna uitverkocht.
Los Zand is de voortzet-
ting van de Pluspuntcursus 
Theatersport  die vorig 
jaar startte in Zandvoort. 
Improvisatietalent werd ge-
traind in ad rem reageren op 
geschapen situaties, dit onder 
toezicht van een ‘onafhanke-
lijke’ jury die punten geeft. De 
groep bestaat uit een aantal 
Zandvoortse talenten, die on-
dermeer ook bezig zijn bij to-

neelvereniging Wim Hildering, 
aangevuld met een spelers uit 
de omgeving van Zandvoort. 
Dat laatste is nodig omdat 
lang niet iedereen geschikt is 
voor theatersport.
Los Zand treedt komende 
zaterdag op in De Krocht, 
aanvang 20.15 uur. Kaartjes, 
indien nog voorradig, kunt u 
bestellen via loszandvoort@
hotmail.com.

Los Zand op herhaling

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand februari:
Twee personen ( 800 gram )

Stamppot naar keuze
voor maar 5 Euro

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
H&T Klussenbedrijf - 06 25548778
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Smaaq 35+
extra gerijpt, bijna oud

mooi snijdbaar nu
500 gram € 5,95

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2008
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 
 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.
Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxalex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

In de maand januari: Eiken vloerdelen 19 cm breed van € 56,-- 
nu voor € 45,-- per m² in de kleuren eiken naturel en eiken wit

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 5% korting 
op de gehele collectie

H & T Klussenbedrijf
Onderhoud, renovatie en nieuwbouw,
24 uursservice
Tony van Haren
Allround en altijd de goedkoopste!
15% korting op arbeidsloon
Hogeweg 62/9 - Zandvoort
Tel. 06-2554 8778
tonysklussen@gmail.com

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

10% korting
op tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand februari
Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen

Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Maandag gesloten.

Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur

Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel.: 023 5720042

www.bloemenaanzee.nl

Haltestraat 48

2042 LN Zandvoort

023-5733092

www.chocoladehuiswillemsen.nl

Nougat blaadjes

melk, wit of puur

zakje 150 gr. 

€ 3,--

Diverse 
nieuwe collecties 

binnen!
www.de-bode.nl 

Pashouders op alle 
artikelen 5% korting.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 - 22.00 uur

maandags gesloten

Voor Pashouders 

Onze huisgemaakte
stamppotten voor
€ 8,-- i.p.v. € 8,75

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

VOOR PASHOUDERS

GRATIS KOPJE KOFFIE 

NA HET DINER. 

HALTESTRAAT 7, 2042 LJ ZANDVOORT

023-5716631 - WWW.ZARAS.NL

“We willen dat de Zandvoorters opti-
maal meegenieten met alle race eve-
nementen van Circuit Park Zandvoort, 
dat is ook de voornaamste reden dat 
wij als organisatie mee doen aan 
de ZandvoortPas. Wij vinden het de 
perfecte manier om de mensen uit 
Zandvoort mee te laten vieren met 
de successen van het circuit”, zegt 
Kees Koning.  Met veel enthousias-
me vertelt Kees over de sterke band 
die het circuit met Zandvoort heeft. 
“Zodra er evenementen zijn, staat heel 
Zandvoort in rep en roer. Het autora-
cen leeft hier echt. Iedereen draagt zijn 
eigen steentje bij, dat is heel erg leuk”, 
vertelt Kees. 

ZandvoortPas 
“Per evenement zijn er de stan-
daardaanbiedingen, maar voor 
ZandvoortPashouders hebben 
we speciale aanbiedingen. Deze 
staan niet vermeld op de website, 
maar de aanbiedingen maken we 
bekend via een advertentie op de 
ZandvoortPas pagina’s. Zo is na-
melijk iedereen er op tijd van op 
de hoogte. We hebben in de loop 
van tijd verschillende soorten 

aanbiedingen gehad, dat hangt 
een beetje van het evenement af. 
Dus hou voor de aanbiedingen de 
krant nauwlettend in de gaten”, 
aldus Kees. 

Circuit Park Zandvoort, Burg. van 
Alphenstraat 108 in Zandvoort. Tel. 
5740740, e-mail: info@circuit-zand-
voort.nl. Ga voor meer informatie 
naar: www.circuit-zandvoort.nl

Scheurende banden, ronkende motoren, sexy 
pitspoesen en razendsnelle sportwagens. Het 
circuit is niet meer weg te denken uit Zand-
voort. Wie Zandvoort zegt, noemt de auto-
sport in één adem. “Circuit Park Zandvoort 
en Zandvoort zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Er is een sterk band tussen hen”, 
aldus Kees Koning, mediacoördinator bij Cir-
cuit Park Zandvoort. 

Circuit Park Zandvoort en Zandvoort:  
samen een ijzersterk team

foto: Chris Schotanus
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Venijnige winterkou  
nog op afstand

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

In de jaren zeventig en tach-
tig waren die verschillen 
op de gematigde breedten 
tussen noord en zuid be-
duidend groter dan tegen-
woordig. Het is nu, zoals 
met veel dingen, wat meer 
afgevlakt. Vooral het con-
trast in temperatuur tus-
sen het noordelijk deel van 
de Atlantische oceaan en 
onze contreien lijkt kleiner 
geworden door de inmid-
dels bekende opwarming.

Uitgerekend die tempera-
tuurtegenstellingen zijn 
evident voor het hele wind-
verhaal. Grote tegenstel-
lingen in luchtdruk (en dus 
windstroming) ontstaan 
juist bij de gratie van linke 
verschillen in temperatuur.

De rest van deze januari-
week staat in het teken van 
een rustig, tamelijk zonnig 
en nagenoeg droog weer-
beeld. Hogedrukgebieden 
ten noordoosten van ons 
geven een alandige wind 
uit de oostzuidoosthoek 
en onderdrukken de nade-
rende neerslaghaarden. Het 
temperatuurbeeld dat hier-
mee samenhangt is eigen-
lijk volstrekt normaal voor 
eind januari. Gedurende de 
nacht en ochtend kan het 
enkele graden vriezen met 
uitersten tot -3 graden rich-
ting de Bentveldse zijde. 

De thermometer wijst 
overdag meestal 4-5 gra-
den aan, zeker als de zon 
goed meewerkt.  
De wind uit zuidoost 
tot oost maakt het wel 
koud overdag en de ge-
voelstemperatuur zal 
dan ook vaak iets onder 
het nulpunt uitkomen. In 
Amerika zou men trou-
wens lachen om dit soort 
gevoelstemperaturen. 
Daar is - 50 als ‘windchill’ 
immers niet ongewoon. 
Die vijftig graden vorst 
wordt bijvoorbeeld erva-
ren als de luchttempera-
tuur -20 is en het daarbij 
hard waait met wind-
kracht 7.

Het is nog steeds geen 
uitgemaakte zaak of de 
echte winterkoude zich 
na het komende week-
einde vanuit Noordoost-
Europa gaat uitbreiden 
richting de Lage Landen. 
De kans is zeer wel aan-
wezig.  We hebben in elk 
geval de klimatologie mee 
in deze fase van de winter, 
zoals dat heet. In de aan-
loop naar februari en in 
het begin van de sprok-
kelmaand is de milde oce-
anische invloed namelijk 
een stuk kleiner dan in 
december of januari. 

weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur
Max 3 4 4-5 4
Min -2 -2 -1 -1
Zon 55% 65% 60% 60%
Neerslag 5% 10% 10% 10% 
Wind z.o. 4 ozo. 4 ozo. 4 oost 4

Vroeger stormde het nog wel eens in Zandvoort met 
rukwinden tot 160 kilometer het uur. De laatste tien 
tot vijftien jaar is het echter opvallend rustig aan het 
windfront. Waarschijnlijk heeft die duidelijke afname 
van de stormfrequentie gedurende het winterseizoen 
te maken met bepaalde temperatuurverschillen.

regelmatig achter de computer want jammer genoeg kan 
zij niet meer, zoals vroeger, lange wandelingen maken.

Tegelijk met Bep de Jong kwam Francisca Paap-Lammers 
(75) op de Van Lennepweg wonen. Ook oorspronkelijk  
uit Amsterdam, net als haar zuster Rietje (de moeder  
van Huig Molenaar en allang een bekende Zandvoortse!). 
Cisca was tot drie jaar geleden getrouwd met Leen  
‘Purol’ Paap. Deze bijnaam is vermoedelijk afkomstig  
van de oliehandel van haar schoonouders, die een bord 
met de Engelse aankondiging ‘Pure Oil’ hadden. De  
verbastering tot ‘purol’ ligt voor de hand. Ook dit gezin kreeg 

twee kinderen, waarbij de zoon de eerstgebo-
ren baby in het latgebouw was. Voor haar 

trouwen werkte Cisca o.a. in de melk-
zaak Kranenburg in de Haltestraat 

en daarvoor in de nogafabriek  
in de Oranjestraat. Na een kort 
uitstapje bij de Hema heeft 
zij, samen met haar man,  
bij vliegtuigfabriek Fokker 
gewerkt . “Mijn grote  
hobby is al 23 jaar mijn  
caravan in Noordwijker-hout”, 
aldus Cisca, “ik heb daar een 

heerlijke tuin en het contact met 
de mensen is heel er plezierig. 

Verder borduur ik graag en ook ik  
doe veel met de computer, van in-

ternetbankieren tot pokerspelletjes aan 
toe. Vroeger was ik ook lid van de toneelver-

eniging Op Hoop van Zegen.”

Het bijzondere van beide dames is dat zij in al die  
vijftig jaren van naaste buren nooit bij elkaar of bij de 
andere buren op de koffie kwamen! Er was wel altijd  
een goed contact, maar pas na het overlijden van  
Leen Paap is er sprake van vriendschap en Bep gaat  
tegenwoordig regelmatig met Cisca mee naar de cara-
van. Het wonen aan de Van Lennepweg vinden zij nog  
steeds heel plezierig. “Vroeger stonden de kinder- 
wagens gezellig bij elkaar op het grasveld voor de  
deur; hadden wij een vrij uitzicht op de voetbalvelden  
met op feestdagen allerlei bijzondere activiteiten.”  
Wij zijn benieuwd of er nog meer Zandvoorters zijn,  
die eveneens zo een lange tijd op hetzelfde adres  
woonachtig zijn! 

Dorpsgenoten

Elisabeth Francina de Jong-Wakker (roepnaam Bep, 81 
jaar): “De huurprijs bedroeg toen l. 19,- per week, inclu-
sief 30 m3 water per jaar. Dat was beslist niet 
goedkoop in die tijd, maar het was wel een 
ruime luxe flat.” Om hiervoor in aan-
merking te komen, ging niet zomaar, 
want er moest o.a. een verklaring 
overhandigd worden met de tekst: 
‘Ondergetekende verklaart hierme-
de dat bovengenoemd meubilair 
vrij van ongedierte is bevonden’. 
Voor die controle van het huisraad 
werd zelfs nog een bedrag van l. 
3,50 in rekening gebracht. Wel een 
goede zin in de reglementen, die 
eigenlijk nog steeds standaard in 
elk huurcontract zou moeten worden 
opgenomen, luidt: ‘Wees behulpzaam 
en verdraagzaam tegenover uw buurt-
bewoners, waardoor de inhoud van uw le-
ven wordt vergroot’.

Bep de Jong, geboren in Amsterdam, kwam samen  
met haar toenmalige verloofde in Zandvoort werken in 
gebouw De Schelp. Hij werkte daar als stoffeerder en  
zij runde er een ‘toko’ met allerlei huishoudelijke artike-
len voor de gerepatrieerden uit Indonesië, die er tijde-
lijk waren ondergebracht. Na hun huwelijk gingen zij in  
1953 werken in Hotel Bouwes, maar na de geboorte van 
zoon Ron stopte Bep hiermee. Een paar jaar later kwam 
ook dochter Marjo ter wereld. Helaas overleed haar man 
al heel plotseling in 1972 en werd zij vrij jong weduwe. Bij  
de pakken neerzitten kwam niet bij haar op en gelukkig 
had en heeft Bep nog vele hobby’s. Zo is zij al jarenlang  
lid van klaverjasvereniging Ons Genoegen, waar zij  
wekelijks te vinden is en daarnaast bridget zij iedere 
maandagmiddag in gebouw De Krocht. Thuis zit zij zeer 

Bep de Jong & Cisca Paap
door Erna Meijer

Woningbouwvereniging EMM is onlangs opgegaan  
in Woonstichting De Key. Wat heeft dat met de dorps-
genoten van deze week te maken, vraagt u zich wel- 
licht af? Welnu, deze beide dames wonen al vanaf de 
oplevering in de lat op de Van Lennepweg nummer 
53. Vijftig jaar geleden, op 18 maart 1959 om 20.00 uur, 
konden zij de sleutel in ontvangst nemen in gebouw 
‘Zomerlust’. 

               Bep de Jong & Cisca Paap

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

De actieve club organiseert 
jaarlijks een groot aantal 
evenementen, niet alleen 
op het technische vlak. In 
het winterseizoen zullen 
dat hoofdzakelijk dingen 
zijn die zich binnen afspe-
len. Enkele voorbeelden zijn: 
een dartcompetitie, een kla-
verjasdrive, een kienavond, 
een feestavond met live 
muziek met dineren vooraf, 
avonden over techniek of 
vliegen in een zweefvlieg-
tuig. De clubleden worden 
regelmatig benaderd voor 

Sonderland is in 1988 
opgericht en kent rond 
de 300 leden. Een niet al  
te kleine club, waar ieder-
een elkaar kent, en waar 
goed en gezellig golf 
wordt gespeeld. Een aan-
tal teams van Sonderland 
neemt deel aan de 
NGF competitie. 
Verder organiseert 
men een variëteit 
aan eigen competi-
ties, toernooien en 
grote evenemen-
ten. En voor wie 
wel eens op een 
andere golfbaan 
wil spelen, organi-
seert de club voor 
haar leden wed-
strijden op de mooiste 

golfbanen in Nederland. 
Een zeer actieve com-
missie binnen de club is  

eventuele nieuwe evene-
menten.

Vrij rijden op het circuit
Omdat de MAC Zandvoort 
een club is die veel tijd op 
het circuit doorbrengt (o.a. 
7 x per jaar het vrij rijden) is 
het ook aan de club om te 
zorgen dat de leden weten 
wat de diverse regels op en 
om het circuit zijn. Hiervoor 
organiseren zij de zoge-
naamde BACO-dagen. BACO 
staat in dit geval niet voor 
het bekende drankje maar 

die van de dames. Zij orga-
niseren iedere week een 
Ladiesday voor het goede 
doel en doen dat binnen-
kort al vijf jaar.

De golfbaan
Het is een baan met relatief 

grote hoogteverschillen, 
met afslagen naar beneden 

en naar boven.  
Ko r t o m , e e n 
ze e r  g eva r i -

eerde baan. De golfclub is  
geen eigenaar van de  

MAC Zandvoort Golfclub Sonderland 
voor BAan COmmissaris. 
Omdat veiligheid hoog 
in het vaandel staat vin-
den ze het heel belang-
rijk dat iedereen op het 
circuit weet wat er be-
doeld wordt als er met 
bijvoorbeeld een gele 
vlag wordt gezwaaid. De 
BACO-dagen worden ge-
organiseerd volgens de 
eisen die de KNMV eraan 
stelt en zijn verplicht voor 
al de deelnemers aan het 
vrij rijden. De cursus duurt 
slechts een ochtend en is 
voor clubleden geheel 
gratis te volgen.

Clubavonden
U bent iedere week van 
harte welkom, zomer 
en winter, op woens-
dagavond om 20.00 uur 
in OCA Plaza, achter de 
hoofdtribune van Circuit 
Park Zandvoort. Op deze 
avonden worden activitei-
ten georganiseerd zoals 
een dartscompetitie en de 
klaverjasdrive of het kijken 
van een motorrace. Kom 
gewoon eens langs om de 
sfeer te proeven! Meer in-
formatie kunt u krijgen via 
www.maczandvoort.nl.

baan. Om van de baan ge-
bruik te kunnen maken is het 
nodig om een jaarkaart te ko-
pen bij Open Golf Zandvoort 
(OGZ). Een jaarkaart voor 
2009 kost: €517. Met  
het lidmaatschap van 
Sonderland verzekert u 
zich, door de betaling  
van de contributie (€50)  
en de jaarlijkse bijdrage  
voor de NGF (€17), van de  
diensten van de club. Het 
hele pakket kost u dus slechts 
€584 voor een heel jaar golf- 
en. Daarvoor heeft u het 

recht om het 
hele jaar door 
te spelen, kunt 
u meedoen aan 
alle clubcom-
petities en aan 
alle toernooi-
en. Maar ook 
wordt uw han-
dicap officieel 
geregistreerd, 
ontvangt u de 
NGF kaart, het 

clubblad en 10x per jaar het 
blad Golfjournaal. Meer info - 
rmatie kunt u vinden op de  
website www.sonderland.nl.

Motor- en Autoclub (MAC) Zandvoort, opgericht in 1949, is 
een vereniging met ruim 800 leden. De vereniging is dus 
‘pas’ 60 jaar jong in 2009! Alle leden, de een meer dan de 
ander, zijn sportief en actief bezig met de motor- en/of au-
tosport. Hoe kan het ook anders als je het Circuitpark Zand-
voort in je achtertuin hebt liggen?

Midden in het Zandvoortse duingebied, iets ten oosten 
van het circuit, ligt een prachtige 9-holes-golfbaan:  
die van Open Golf Zandvoort (OGZ). Vaste bespeler 
van de baan is de uiterst actieve Zandvoortse golf-
club Sonderland, die bij de Nederlandse Golffederatie  
aangesloten is. 

Binnenkort 5 jaar Ladiesday

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Zondag
08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz  
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland  
17:00 uur De Avond  
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi  

Maandag
08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur Muziekkoerier  
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag
08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag
08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag
08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop  

Vrijdag
08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
15:00 uur Eurobreakdown  
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT  

Zaterdag
08:00 uur Toebak Leeft?  
10:00 uur Goedemorgen Zandvoort  
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zandvoort op Zaterdag  
17:00 uur Roy on-air (h)
19:00 uur Eurobreakdown (h)
21:00 uur Alternative FM
23:00 uur Night Walk  

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

radio + tv

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl 

Niko en de  
Vliegende Brigade

Deze animatieilm werd af-
gelopen jaar zowel door een 
vakjury als het publiek als de 
grote winnaar van de Cine-
kid Competitie uitgeroepen.

Het is een mooi familiever-
haal vol spanning en humor, 
waarin het jonge, naïeve en 
dappere rendier Niko op zoek 
gaat naar zijn biologische va-
der, die deel zou uitmaken van 
de mythische vliegende slee 
van de Kerstman. Ondanks 
hoogtevrees en duizeligheid, 
trekt Niko er toch op uit om 
vlieglessen te krijgen van 
Julius, een oudere vliegende 
eekhoorn. Tijdens zijn gevaar-
lijke zoektocht naar zijn vader, 
wordt Niko ook bijgestaan 

wel vervelend. Gelukkig heb ik wel een 
leuke tijd hier gehad. Het was alleen  
jammer dat het zo moest eindigen.  
Tussen mij en mijn gastmoeder is het  
gelukkig weer goed, dus er zal geen af-
scheid komen met boze gezichten.

Home alone
Binnenkort gaan ook alle andere AFS  
uitwisselingsstudenten weg uit Sapporo 
en weer naar huis. Wanneer ze weg  
zijn, zal ik de enige AFS uitwisselings-
student hier zijn tot ergens in maart.  
Dit geeft mij waarschijnlijk een goede 
kans om mijn Japans beter te ontwik-
kelen, omdat er weinig mensen zullen 
zijn waartegen ik Engels kan spreken. 
Ook een goede oefening: Ik moet het  
afscheidsfeestje van de andere studen-
ten presenteren in het Japans. Goed voor  
de taalontwikkeling en nog leuk ook.

door Dylan Kokernoot

Ik zit nu ongeveer op de helft van mijn ver-
blijf. Ik heb me echt heel erg vermaakt tot 
nu toe, maar natuurlijk is er altijd iets dat 
niet zo leuk is…

Ruzie
Na de kerstdagen had ik een ruzie met mijn 
gastmoeder waarin het er niet zo leuk aan 
toe ging. Daarna praatten we over het  
algemeen niet meer zoveel met elkaar,  
wat leidde tot irritaties over de klein-
ste dingetjes. Uiteindelijk hebben we de  
organisatie benaderd en is er besloten  
dat ik van gezin zou wisselen. Er was al-
leen een klein probleempje; er waren geen  
gezinnen beschikbaar. Hierdoor moet ik  
elke 2 weken ergens anders verblijven 
tot ze een vast gezin hebben. Over het 
algemeen geen probleem echt, maar als 
je steeds al je spullen mee moet sjou-
wen, wordt het misschien na een tijdje 

Eind augustus is de 17-jarige Dylan Kokernoot vertrokken naar Japan, om hier een jaar te verblijven. 

Zijn doel is om de taal te leren en het leven in een Japans gezin te ervaren. Iedere maand schrijft Dylan 

over zijn belevenissen. Deze week zijn vijfde bijdrage…

Dylan op reis!

Dylan met twee vrienden voor de Sapporo kerstverlichting

 

Klefsmurfen
Ik denk dat ik op de een  
of andere manier kleffe, 
verliefde stelletjes aan-
trek. Misschien is het iets  
in mijn gezichtsuitdrukking 
dat mij lijkt te doen hunke-
ren naar zoenende mensen. 
Dat die setjes mij zien en 
denken: ‘goh, dat meisje is 
zo te zien echt toe aan een 
linke zoenpartij, laten we 
maar eens even lekker dicht 
bij haar gaan zitten kleffen’. 
Natuurlijk ben ik van een 
zoen zelf nooit vies, maar 
om er als derde partij te-
genaan te moeten kijken, 
vind ik toch zo naar. Want 
getverderrie, wat zijn som-
mige zoenende mensen 
toch onappetijtelijk!  

Zo zat ik laatst rustig op een 
bankje te wachten op de 
trein toen er een jong stelle-
tje besloot pontiicaal voor 
mijn neus te gaan ‘tortelen’. 
Nou: dan weet je het dus 
wel. Niks romantische ilm-
kus à la Brad en Angelina, 
maar gewoon onaantrek-
kelijk zoenen (tongen vind 
ik zo’n grof woord, maar 
zou in dit geval wel beter 
op zijn plaats zijn) met een 
nog veel onaantrekkelijker 
soort smakkend geluid er-
bij. En dat vind ik nou toch 
zo vervelend, hè. Vooral als 
je als eenzame, jaloerse 
toeschouwer op de eerste 
rij zit en al maanden smakt 
naar een lekkere kus… 

Uiteraard besloten de tor-
telduifjes in de trein vlak 
naast mij plaats te nemen 
om hun liefdevolle bezig-
heden daar te vervolgen. 
Mijn gedachten sloegen 
van ergernis om in psy-
chologische vragen als: 
‘wat bezielt jullie toch?’ en 
‘kunnen jullie niet gewóón 
zoenen?’ Waarna ik heel  
erg ging twijfelen aan mijn 
eigen zoenvaardigheden 
en hoe dat er wel niet uit 
zou zien vanaf de zijkant. Ik 
hoop niet zoals die Duitse 
klefsmurfen die ik laatst in 
de gangpaden van de su-
permarkt zag staan. 
Want getver, wat 
waren díe onsmake-
lijk bezig, zeg!

Vrijdag 30 januari:
Kan je een beetje zingen of vind je het gewoon hart-
stikke leuk om met een microfoon in je hand in een café 
te performen? Pak dan je kans deze vrijdag, vanaf 22.00 

uur start de karaoke-avond bij Grand Café Danzee.

Zaterdag 31 januari: 
Een optreden van de improvisatietalenten van 
 ‘Los Zand’ in De Krocht. Een avond theater-
sport à la De Lama’s! Aanvang: 20.15 uur in De 
Krocht. Helaas zijn de kaartjes waarschijnlijk al 
uitverkocht. 

Zaterdag 31 januari: 
Misschien heb je haar zien optreden in het pro-
gramma ‘De Wereld Draait Door’, de Rotterdamse 
singer-songwriter Sabrina Starke.  
Ze begint steeds meer door te breken met haar  
jazz en soulmuziek, deze zaterdag treedt 
Sabrina op in de kleine zaal van het Patronaat 
 in Haarlem. De zaal is open vanaf 20.30 uur  
en een kaartje kost €12.

Zondag 1 februari: 
Een echte Ladies High Tea in de nieuwe beach-

club van Zandvoort, Mirage. Deze beachclub is 
het nieuwe gebouw aan de boulevard Barnaart 

tussen Zandvoort en Bloemendaal aan Zee. Van 
13.00 uur tot 16.00 uur wordt voor €25 p.p. een vol-
ledige high tea voor dames georganiseerd. Geniet 
in een prachtige ambiance van diverse luxe in-
ger foods, scones, brownies, luxe zoetigheden en 
diverse soorten thee. Je kan deze middag o.a. ook 
je haar laten stylen door 2 professionele kapsters. 

Reserveren is noodzakelijk, dit kan door een e-mail 
te sturen naar shiela@miragezandvoort.com.

I Know Where It’s @
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Uit je winter-dip-tip! 

Ook last van een winterdepressie? Nodig toe 
aan zon en warmte? Helaas, dát kunnen wij 
niet voor je regelen. Wel proberen wij je elke 
week te helpen met een handige, leuke tip om 
zo de wintertijd door te komen!

De tip van deze week is voor mensen met een echte 
serieuze winterdip. Gelukkig blijft het buiten steeds 
langer licht, we gaan de goede kant van het jaar op. 
Het aftellen kan beginnen tot het voorjaar weer begint. Dat het zo donker is buiten, 
is vaak één van de oorzaken van een winterdepressie. Somberheid, prikkelbaar-
heid, moeheid, energieloosheid, futloosheid en toegenomen slaapbehoefte zijn de 
meest voorkomende klachten van mensen met een linke winterdip. Daarnaast is 
gewichtstoename ook vaak een klacht. Het is onderzocht dat iemand die lijdt aan 
winterdepressie zo’n 4 tot 6 kg in de winter aankomt en zo’n 2 tot 6 uur langer slaapt 
dan in de zomer. In het voorjaar verdwijnen vervolgens alle klachten weer.

Kortom, het is niet niks, een serieuze winterdip. Een oplossing om de klachten tegen 
te gaan is lichttherapie. Volgens medische wetenschappers kan gebrek aan licht 
ons minder energiek doen voelen. Hoe meer licht, hoe meer energie en 
positiviteit. 

• Er bestaan lichtwekkers, dan wordt je wakker door het licht i.p.v. door het 
geluid van je wekker. 
• De therapielampen geven daglicht en zijn geschikt voor thuisgebruik. 
• De LED-lampen zijn onschadelijk voor de ogen en vanwege het formaat handig 
om bijvoorbeeld mee op reis te nemen (ter voorkoming van een jetlag). 
• Tot slot kan een kwartiertje onder de zonnebank ook wonderen doen!

Lichttherapie

door een assertieve zingende 
nerts. Ze worden echter tegen-
gewerkt door wolven.

De film is uitsluitend in de 
Nederlands gesproken versie 
uitgebracht. Met o.a. de stem-
men van Georgina Verbaan, 
Chris Zegers, Cees Geel, Daniel 
Boissevain en Urbanus.

Janine, Ronald en Tim

gefeliciteerd met Sanne!
Jef, Fanny, Jolanda, Henk, Joop en Ada

Vrienden
Binnenkort start mijn school ook weer, dus dan 
kan ik weer terug naar mijn vrienden. De vakan-
tie was erg lang, dus heb ze al een tijd niet meer 
gezien. Ik ga proberen meer tijd met mijn klas 
door te brengen door mijn zelfstudie periodes 
om te wisselen voor lessen met mijn eigen klas. 
Ik had altijd enorm veel zelfstudie in mijn rooster 
staan voorheen, waardoor ik mijn klas niet zo 
vaak zag, wat ik enorm jammer vond. 

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 

DELHI PALACE
Actie: tijdens de gehele 
maand februari

• Alle hoofdgerechten 
voor slechts € 12,50 p.p.
• Alle nan brood voor € 2,-
Haltestraat 3 – Zandvoort  
Tel. 5712994
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Het artikel van Carina van 
Aartsen over het reputatie-
probleem binnen de zorg, 
eindigt met een uitspraak 
van Geert Blijham, bestuurs-
voorzitter van het UMC in 
Utrecht. Hij stelt: ”We hebben 
in Nederland de beste ge-
zondheidszorgsector van de 
wereld. Helaas dringt dat nog 
steeds niet in de buitenwereld 
door.” Als onafhankelijke repu-
tatiedeskundige word ik in de 
praktijk regelmatig met soort-
gelijke uitspraken van veront-
waardigde bestuurders gecon-
fronteerd. Recent nog sprak ik 
een vooraanstaande zorgbe-
stuurder. Hij vertelde “de repu-
tatie van onze zorginstelling 
wordt naar beneden gehaald, 
omdat de buitenwereld alleen 
de slechte dingen uitvergroot 
en niet ziet hoe goed we in-
tern bezig zijn.” Ik geef in zulke 
gesprekken steeds dezelfde 
reactie: een goede reputatie 
héb je niet en krijg je niet. Een 
goede reputatie verdien je 
door er bewust aandacht aan 
te besteden. 

Aandacht topmanagement 
Reputatiemanagement vergt 
de structurele aandacht van 
het topmanagement van 
iedere zorginstelling. Goed 
reputatiemanagement heeft 

In deze brief legt de staats-
secretaris de nadruk op 
kleinschalige voorzieningen 
in de wijk, omdat deze van 
belang zijn voor “een grotere 
spreiding, een betere fysieke 
bereikbaarheid van de zorg 
en een betere inbedding in 

alles te maken met het zoda-
nig managen van de verwach-
tingen van je stakeholders, dat 
de ervaring daar naadloos op 
aansluit. En ook hier geldt 
meten = weten = verbeteren. 
Wat is de toegevoegde waarde 
is van de zorginstelling? Op 
welke punten wordt deze zor-
ginstelling beter gewaardeerd 
dan de andere zorginstellingen 
in dezelfde regio? Laat het de 
stakeholders zelf benoemen, 
en niet alleen de patiënten of 
oud-patiënten, maar ook de 
artsen, de verpleegkundigen, 
de zorginkopers, de leveran-
ciers etc. De meest waarde-
volle informatie voor zorgin-
stellingen komt uit de eigen 
directe omgeving. Mensen 
worden graag gehoord en ge-
ven oprechte feedback vanuit 
hun eigen ervaring met de 
zorginstelling.
Weg dus met de duurbetaalde 
consultants en marketingstra-
tegen. Met goed uitgevoerd 
reputatieonderzoek, komt 
juist die informatie aan de 
oppervlakte die anders onbe-
sproken blijft. 

Reputatieverbetering 
Door de reputatie van een 
zorginstelling vanuit ver-
schillende invalshoeken te 
belichten, worden niet al-

de maatschappelijke/sociale 
omgeving voor de cliënt”. Ze 
gaat uit van voorzieningen 
voor maximaal 24 mensen 
met dementie met een zwa-
re indicatie inclusief verblijf. 

De capaciteit van dit soort 

leen de krachten, maar ook 
de verbeterpunten en ‘blinde 
vlekken’ helder. Zo krijgt de 
betreffende zorginstelling 
verrassende feedback over 
factoren die de interne orga-
nisatie niet meer waarneemt, 
maar die de buitenwereld wel 
als kenmerkend beschouwt. 
Zowel in positieve, als in min-
der positieve zin. Met die ken-
nis kan een zorgbestuurder 
actief anticiperen op reputa-
tieverbetering, in plaats van 
achteraf te moeten reageren 
op negatieve artikelen in de 
media. Reputatiemanagement 
vormt tevens het antwoord op 
de vele vergelijkende onder-
zoeken die zorgbestuurders 
tegenwoordig ten deel vallen. 
Ieder zichzelf respecterende 
zorginstelling zou in 2009 
toegepast reputatiemanage-
ment prominent op de agenda 
moeten zetten. De buitenwe-
reld vormt een spiegel, dus als 
daarin nog niet zichtbaar is 
dat we in Nederland de beste 
gezondheidszorg ter wereld 
hebben, dan wordt het hoog 
tijd om die spiegel eens link 
op te poetsen.

Bron: Zorgvisie (7-1-2009: Drs. 
Mildred Hofkes, onafhankelijk 
onderzoeker en reputatiedes-
kundige) 

voorzieningen is momen-
teel 1.555 plaatsen. De 
staatssecretaris wil met 
deze maatregel bereiken 
dat een derde van alle capa-
citeit voor dementerenden 
op een termijn van vier à vijf 
jaar kleinschalig is vormge-
geven. Dit betekent circa 
20.000 plaatsen, inclusief 
de voor 2010 al verwachte 
12.087 plaatsen. Voor de ja-
ren 2009, 2010 en 2011 heeft 
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Help, ik ga wandelen! Op 10 februari
Via de voorzitter van de ANBO Jaap Molenaar en penningmeester Jan Wassenaar, kreeg 
ik een dringende uitnodiging om eens mee te lopen met de Nordic Walking groep van 
sportvereniging KennemerRand. Voor mij een onzalig idee omdat ik me altijd wens te 
verplaatsen in een automobiel (daarvoor heb ik dat ding toch) en ik bovendien een hekel 
heb aan georganiseerd wandelen. 

Walking halen die er te halen 
valt. Dus niet alleen maar lo-
pen met stokken. 

“10 februari starten we weer 
met de nieuwe serie van 18 
lessen. We starten bij het 
pannenkoekenhuis tegenover 
Nieuw Unicum om 13.15 uur 
voor de beginners en om 14.15 
uur voor de gevorderden. Dus 
graag tot de 10e en ik heb wel 
een paar stokken extra te leen. 
Een leuk stukje in het plaatse-
lijk krantje zou zeer welkom 
zijn.” Nou ja, ik dacht dat ze 
mij alleen maar lid wilden la-
ten worden. Ik hoop dat ik niet 
de enige nieuweling ben.
  
Wat is Nordic Walking?
Nordic Walking krijgt steeds 
meer enthousiaste beoefe-
naars. Logisch, het is een uit-
stekende conditietraining, te 
vergelijken qua inspanning 
met hardlopen, maar dan 
zonder zware belasting van 

50 plus pagina 
door Dick ter Heijden - 50plus@zandvoortsecourant.nl

Iedere zorginstelling heeft  
de reputatie die zij verdient

80 miljoen voor kleinschalige dementiezorg

Een goede reputatie héb je niet en krijg je niet. Een goede reputatie verdien je door 
er bewust aandacht aan te besteden. Reputatie-management vergt de structurele 
aandacht van het topmanagement van iedere zorginstelling.

Het kabinet stelt 80 miljoen euro extra beschikbaar om 
kleinschalige woonzorgvormen voor demente ouderen 
te stimuleren. Dat staat in een brief van staatssecretaris 
Jet Bussemaker aan de Tweede Kamer.

Maar prompt kreeg ik ook 
een bevestigende uitnodi-
ging van Marike Kramer van 
KennemerRand om me te mel-
den. “Ik zou het zeer op prijs 
stellen wanneer u daarbij zou 
kunnen zijn”, schreef ze, “dan 
kan ik u laten zien dat het 
niet alleen een uurtje wande-
len met stokken is, maar dat 
er ook allerlei oefeningen aan 
bod komen zoals bijvoorbeeld 
coördinatie, evenwicht- en 
balansoefeningen en speci-
fieke spierversterkende oe-
feningen. Een compleet be-
weegprogramma dus.” Een 
‘TotalBodyWorkout’ zouden 
ze dat in de fitness ruimte 
noemen. Speciaal toegespitst 
op de doelgroep (55+). De eer-
ste groep is in een zeer rustig 
tempo, de 2e groep gaat een 
tandje sneller. Beide groepen 
echter steeds met technische 
aanwijzingen waar nodig, 
zodat de deelnemers ook 
het rendement uit de Nordic 

GEFELICITEERD !!

Huisartsen Centrum Zandvoort aan het Beatrixplantsoen 1-B,

met het behalen van het keurmerk van het NHG

Voor informatie:

Huisartsen Centrum Zandvoort, 

Beatrixplantsoen 1-B,

tel: 023 - 5732023

gewrichten, en bovendien met 
intensief gebruik van arm- en 
rugspieren. Bij Nordic Walking 
wandel je met speciale stokken 
(in het vakjargon: poles). Door 
het wandelen met stokken ge-
bruik je meer spieren dan bij 
gewoon wandelen. Dit komt 
door de armafzet met de stok-
ken en een grotere paslengte. 
Je spant je dus optimaal in 
waardoor een snellere en 
grotere conditie-verbetering 
kan worden bereikt. Ook voor 
mensen die willen afvallen is 
dit een zeer geschikte vorm. 
KennemerRand was een van 
de eerste sportverenigingen in 
de regio die in 2004 een cur-
sus op het programma had-
den. Uniek is echter dat zij de 
mogelijkheid bieden ná een 
cursus door te gaan in een trai-
ningsgroep. Zo blijf je in bewe-
ging! Kwaliteit vinden zij ook 
bij Nordic Walking heel belang-
rijk! Alle trainers zijn aangeslo-
ten bij de International Nordic 
Walking Association. Voor de 
(ook argeloze) deelnemers 
een garantie dat zij de beste 
training krijgen! De Nordic 
Walking-trainers organiseren 
regelmatig Nordic Walking-
wandelingen; zo is er iedere 
zomer de Midsummernight 
Walk. Ook in de regio wor-
den er wandelingen georga-
niseerd. Zie hiervoor www.
nordicwalkingnet.nl. Marike 
Kramer: 023-5848999 of 
06-47498658

Bussemaker hiervoor een 
bedrag van respectievelijk 
twintig, dertig en nog eens 
dertig miljoen euro gereser-
veerd. Daarmee moet dit 
aanbod van zorg “zodanig 
gespreid beschikbaar zijn, 
dat er voor mensen die aan-
gewezen zijn op deze vorm 
van zorg werkelijk keuzeva-
riatie bestaat”. 

Bron: Zorgvisie, Berber Bast 

Nordic Walking in de Zandvoortse duinen

Op de volgende cursussen is nog plek!

Peuters in beweging
Vrijdag 6 februari – 17 april

9:30 uur – 10:30 uur

Yoga voor Kinderen
Vrijdag 6 februari – 1 mei

16:00 – 17:00 uur

Theaterclub (7-13jaar)
Vrijdag 6 februari – 8 mei

15:45 – 17:00 uur

Meditatie cursus
Donderdag 29 januari - 23 april

19:30 – 21:30 uur

Percussie Braziliaanse Samba
Donderdag 29 januari – 9 april

20:30 – 22:00 uur

Website bouwen en onderhouden
Woensdag 4 februari – 17 maart

19:30 – 21:30 uur

Voor andere cursussen of  meer informatie kunt u  

kijken op www.pluspuntzandvoort.nl

023-57 40 330 

Vanaf nu kunt u bij ons een arrangement boeken voor een totale metamorfose.

Het arrangement bestaat uit:

 

• Binnenkomst met koffie en lekkernij
• Bespreken van uw wensen, ons advies
• Kleurtest, kleuradvies (verschillende tinten en technieken)
• Wassing, verzorgende behandeling voor het haar en product advies
• Lunch
• Coupe knippen, stylen en föhnen
• en om alles compleet te maken: de wenkbrauwen make-up  
(incl. zelf-opmaak advies)

Deze behandeling kunt u ook boeken samen met een vriendin om u een leuke dag te 
bezorgen. Ook kunt u dit cadeau doen door middel van een cadeaubon. 

U bent van harte welkom bij LaVogue Coiffures

Stephanie Wendelgelst en Nelly Wendelgelst/Spierieus
Haltestraat 22 - Tel. 5730172

Nu ook metamorfose bij LaVogue 

Zij gingen u voor bij LaVogue:

voor:

na:Diana Marianne na:

voor:

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK
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Sport staat in Zandvoort op een vrij hoog plan. Ook de sportverslaggeving is al jaren op niveau. 
In de Zandvoortsche Courant van 27 februari 1909 vonden wij dit onderstaande voetbalverslag 
van een wedstrijd tussen ZVV en Haarlem III. U zult zien hoe men onze taal toentertijd bloemrijk 
gebruikte, niet alleen over de daden van de Zandvoortse voetballers maar ook over het gedrag 
van bepaalde supporters die niet voor het volgen van een voetbalwedstrijd wensten te betalen. 
Zij worden door de verslaggever op hun nummer gezet.

Zandvoortse sportverslaggeving

Zooals wij voorspeld hadden, is gebeurd, het was een 

spannende wedstrijd, die Zondag 20 Februari j.l. gespeeld 

is tusschen Z.V.V. van hier en Haarlem III, de eerste van 

den Haarlemschen Voetbalbond.

Precies om twee uur stelde beide elftallen zich op en 

schopte Haarlem uit. Direct werd link voorgezet en wer-
den de Z.V.V.’ers duchtig in ‘t nauw gedreven, doch keeper 
en backs weerden zich uitstekend, dit echter kon niet ver-
hinderen, dat Haarlem de overhand kreeg en doelpuntte.

Hierna verscheen Zandvoort’s Harmoniegezelschap op het 

terrein en liet de vrolijke tonen van hun feestmarsch over 
het terrein klinken. Z.V.V., aangemoedigd door deze hulde, 
werkte nog eens zoo hard, verscheidene mooie schoten 
van Z.V.V. werden kranig weggewerkt door Haarlem’s 
keeper; deze

punten, (3—l) zoodat, toen de scheidsrechter tijd voor 

loot, Z.V.V. zegevierend uit het strijdperk trad.
Een woord van dank en hulde is hier zeker wel op zijn 
plaats aan Zandvoort’s Harmoniegezelschap, voor de be-

langlooze opluistering bij dezen zoo spannenden wed-

strijd.

Doch een kleine opmerking mag niet achterwege blijven. 
Waarom toch toont het publiek, dat buiten het terrein blijft, 
zich niet een beetje toegeelijker ? Ja, wij weten al wat u 
zeggen wilt: „wij kunnen het buiten even goed zien”, maar 
hoe komt Z.V.V. dan aan de groote onkosten, die zij zich 
getroost hebben om hier een terrein te krijgen ? Moge deze 
opmerking menigeen tot een ander inzicht brengen!

H.

&Heden  Verleden

kreeg het echter te benauwd en door een mooie voorzet 
verkreeg Z.V.V. even voor de rust den  gelijkmaker. Een 
daverend applaus en hoera’s van het talrijke publiek weer-
klonken, de muziek speelde fanfares. Er was dus nog hoop 
voor de Z.V.V.’ers. De rust ging in met l-1.

Na de rust werd wederom van beide kanten goed aange-

speeld, doch men kon zien, dat er bij Haarlem de geest uit 
was, wat echter niet gezegd kou worden van onze kranige 
Z.V.V.’ers, die eindigden met hetzelfde animo, als waar-

mede zij begonnen waren. Steeds was Z.V.V. op Haarlem’s 

doel, de kaarten waren verhangen, Z.V.V. had de overhand 
en kreeg dan ook weldra de leiding, die door het publiek 
niet groote geestdrift werd begroet. De strijd werd nu nog 

heftiger. Haarlem werkte uitstekend, doch Z.V.V. was niet 
te verslaan en wist door mooi samenspel nogmaals te doel-

Z. V. V. - Haarlem III: 3 - 1

Zandvoort’s Harmoniegezelschap | Foto  A. Bakels, Archief Genootschap Oud Zandvoort, bld 19980

Opnieuw jazzfeest in Oomstee Taizédienst
Weer hebben de Zandvoortse jazzliefhebbers in Oomstee 
Jazz kunnen genieten van Nederlandse jazz van de bovenste 
plank. Afgelopen vrijdag was een formatie rondom pianist 
Paul Poulissen de oorzaak van een werkelijk grandioos jazz-
feest. Organisator en drummer Menno Veenendaal had op-
nieuw saxofonist Clous van Mechelen en bassist Frank Gort 
weten te contracteren. Het werd een ‘plaatje’ van een groep 
waarvan de leden elkaar tot in de inesses aanvoelden!

Op vrijdag 6 februari is de maandelijkse Taizédienst in 
de Protestantse kerk aan het Kerkplein. Centraal staat 
dit keer: jongeren en waarheid. Het thema jongeren 
is gekozen omdat Jasmijn Verwijs aan het eind van de 
dienst vertelt over haar bezoek aan de grote Taizé-ont-
moeting in Brussel. 

Oomstee-uitbater Ton 
Ariesen had al van te voren 
aangegeven dat dit wel 
eens een bijzonder con-
cert kon gaan worden en 
gelijk kreeg hij. Poulissen 
en Van Mechelen speelden 
de sterren van de hemel,  
o n d e r s t e u n d  d o o r 
Veenendaal en Gort die 

er duidelijk ook 
zin in hadden. 
Het bijzondere 
was dat na de 
eerste pauze 
Van Mechelen 
en Poul issen 
van plaats ver-
anderden: Van 
Mechelen aan 
de keyboards en 
Poulissen tover-
de een trompet 
tevoorschijn die 

Waar rond de jaarwisseling 
40.000 jongeren gezongen, 
gepraat en gebeden heb-
ben over het thema ‘Bouwen 
aan een Europa van vertrou-
wen’ en hoe je als jongere 
je steentje kan bijdragen 
aan een betere wereld. Met 
het thema waarheid vraagt 

hij meer dan voortreffelijk 
bespeelde. 

Toen na de tweede pauze 
het tempo nog meer om-
hoog ging en er een aan-
tal medleys met bekende 
nummers voorbij kwamen, 
stroomde ook nog eens de 
dansvloer vol en werd het 
een echt feest met dolen-
thousiaste kenners die na 
afloop de artiesten ont-
haalden op een daverend 
applaus!

Over twee weken zal de 
Haarlemse vijfmansfor-
matie Jzzzzzp zijn opwach-
ting maken in Oomstee 
Jazz. Aanvang van dit  
concert is 20.00 uur en  
komt u op tijd: Oomstee is 
niet al te groot!

de Taizé werkgroep van de 
Zandvoortse Lokale Raad 
van Kerken zich af: ‘Maakt de 
waarheid ons gelukkig?’. De 
dienst, waarin ook jongeren 
van harte welkom zijn, begint 
om 19.30 uur. Het inzingen is 
om 19.00 uur. Na aloop van 
de dienst is er kofie en thee. 

Trompetsolo van Paul Poulissen

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel    (zie pagina 10)

Nu ook digitaal via www.zandvoortsecourant.nl
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Vierde kwart nekt opnieuw Lions dames

Heren doen goede zaken

ZSC’04 verliest niptMasters weer terug op Circuit Park Zandvoort

Aanvankelijk leek er geen 
vuiltje aan de lucht. Lions 
speelde frank en vrij en over-
klaste hun tegenstanders in 
het eerste kwart dat met een 
13-5 stand werd afgesloten. In 
het tweede kwart werkten de 
Hoofddorpse dames aan een 
‘come back’. Toch konden de 
Zandvoortse dames nog net 
met een 29-25 voorsprong 
gaan rusten, met name om-
dat Martine Loos de ruimte 
kreeg voor haar befaamde 
fast break.

In het begin van het voorlaat-
ste kwart leek alles weer goed 

Het eerste kwart hielden de 
beide teams elkaar behoorlijk 
in evenwicht. Het verschil zat 
hem deze keer in het tweede 
kwart waarin onze plaatsge-
noten niet meer dan 4 punten 
incasseerden terwijl zij zelf 23 
punten lieten aantekenen, 
ruststand 38-20.
Ook in het derde kwart, 

Een wedstrijd waar de emo-
ties ineens hoog opliepen 
toen de Beverwijkse coach, 
na het wegsturen van zijn 
keeper, zich bij de scheids-
rechter beklaagde waarom 
de tijd niet werd stilgezet. De 
woede van de coach richtte 
zich op Vincent Fleers die op 
correcte wijze het scorebord 
bediende en van de scheids-
rechter geen signaal had ge-
kregen om de tijd te stoppen. 
Daarop maakte de coach een 
slaande beweging met enke-
le papieren in zijn hand naar 
Fleers. De bank van ZSC’04 
pikte dat niet en stond com-
pleet op om daar wat over te 
zeggen. De scheidsrechter 
had het zelf kunnen voorko-
men, maar liet dit na. 

Erik Weijers van Circuit 
Park Zandvoort is opgeto-
gen over de terugkomst 
van de Masters of Formula 
3. “Vanzelfsprekend zijn 
wij sinds de uitspraak van 
de Raad van State in 2007 
druk bezig geweest om de 
Masters of Formula 3 weer 
op Circuit Park Zandvoort te 
organiseren. Het evenement 
is in 1991 in Zandvoort ont-
staan en heeft inmiddels een 
rijke traditie opgebouwd. 
De afgelopen twee edities 

te komen voor de Zandvoortse 
dames want ze liepen uit 
naar 7 punten voorsprong. 
Toch bleek later dat dit niet 

meestal het zwakste van onze 
plaatsgenoten, werd de basket 
gevonden maar ook de gasten 
waren weer terug van wegge-
weest. De laatste fase van de 
wedstrijd liet zich vooral ken-
merken door het behouden 
van de voorsprong van Lions. 
Toch was de 77-56 eindstand 
niet meer dan terecht. 

Nadat ZSC’04 terugkwam in 
de tweede helft tot 3-4, leek 
ZSC’04 af te steven op een ge-
lijkspel, maar de Beverwijkers 
prikten in de slotminuut een 
belangrijke treffer in het 
Zandvoortse doel. Uiteindelijk 
kwam ZSC’04 in de laatste se-
conde toch nog op 4-5.

“Bij 0-1 kregen we twee on-
gelukkige doelpunten te-
gen. Daar heb je in feite de 
wedstrijd op verloren”, was 
het commentaar na afloop 
van de Zandvoortse coach. 
Aanvoerder Michel van Marm 
was toch teleurgesteld. “We 
hadden hier best een punt 
kunnen pakken”, aldus de aan-
voerder die zelf oorspronkelijk 
ook uit Beverwijk komt.

hebben wij vanwege de ge-
luidsnormen in Nederland 
moeten uitwijken naar het 
Belgische Zolder. Dat was 
een goed alternatief, maar 
alle teams en fans waren het 
met elkaar eens: de Masters 
of Formula 3 hoort thuis op 
Zandvoort. Het belooft 13 en 
14 juni een ouderwets race-
spectakel te worden”, aldus 
Weijers.

Grote namen
De prestigieuze Masters of 

Formula 3 is bij uitstek het 
evenement waar de beste 
Formule 3-rijders uit het 
Britse Formule 3 kampi-
oenschap en de Formule 3 
Euroseries tegen elkaar strij-
den. Er wordt bepaald wie 
de beste Formule 3-rijder is 
en wie de titel de Master of 
Formula 3 meekrijgt. De in-
ternationale F3-confrontatie 
krijgt wereldwijde bekend-
heid en wordt nauwlettend 
gevolgd door raceteams uit 
de GP2-series, World Series 

basketbal - dames

basketbal - heren

futsalautosport

De Masters worden op 12 en 13 juni verreden

by Renault, A1GP en de 
Formule 1. Al eerder bereikten 
David Coulthard, Christian 
Klien, Takumo Sato en Jos 
Verstappen, mede dankzij 
hun zege tijdens de Masters 
of Formula 3, de Formule 1. De 
meest bekende winnaar van 
de Masters of Formula 3 is 
de huidige wereldkampioen 
Formule 1 Lewis Hamilton uit 
Groot-Brittannië.

A1GP
Een maand later zal het DTM 
evenement van 17 t/m 19 juli 
het tweede internationale 
evenement op de kalender 
van Circuit Park Zandvoort 
worden afgewerkt. De A1GP 
komt zoals gezegd in 2009 
niet naar de duinenpiste. 
De organisatie van de A1GP 
kiest voor een andere kalen-
derindeling en heeft daarom 
besloten het nieuwe seizoen 
dit najaar niet in Europa te 
beginnen. Pas in het voor-
jaar 2010 zal Europa het 
decor vormen van de be-
kende landencompetitie. 
Zandvoort, dat traditioneel 
als openingswedstrijd van 
de A1GP gold, zal daarom 
pas in het voorjaar 2010 op 
de kalender terugkeren.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Holland Casino
Hoogheemraadschap van Rijnland
Huisartsen Centrum Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
Lavogue
OHD
Parfumerie Moerenburg 
Pension Mara
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
Sea Optiek
Take Five
Taoïstische Tai Chi Vereniging
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vitaress Full Service
Zaras, Café Restaurant

(In alfabetische volgorde) 
Administratiekantoor K. Willemse
Albatros
Algemene uitvaartbege-
leiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudoir Pers. & Inter Styling
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Danzee
De Lamstrael
Delhi Palace Indian Restaurant
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine

adverteerders
Opnieuw hebben de dames van The Lions een wedstrijd in het vierde kwart verloren. 
Nadat er nog met een voorsprong van 29-25 wed gerust, kwamen uiteindelijk met 
een groot verschil de dames van Hoofddorp als winnaars uit de bus: 44-63.

De heren van The Lions hebben in een ‘vierpuntenwed-
strijd’ tegen het vierde team van US uit Amsterdam goe-
de zaken gedaan. De beide degradatiekandidaten stre-
den op het scherpst van de snede onder leiding van twee 
prima arbiters. Lions won met een grote marge, 77-56, en 
kruipt hierdoor uit de gevarenzone.

Een duel dat vooraf door coach Marcel Paap als lastig werd 
benoemd. De woorden van de Zandvoorter werden de 
waarheid, want ZSC’04 moest halverwege de eerste helft 
al een marge van drie doelpunten overbruggen. FCB uit 
Beverwijk was sterk, maar ZSC’04 kwam aan het eind van 
de eerste helft weer in de wedstrijd.

Na de berichten over het niet doorgaan van de A1GP dit jaar, werd er al geluisterd dat 
na twee jaar afwezigheid de Masters of Formula 3 weer terug zou kunnen keren op het 
Circuit Park Zandvoort. Nu, een week later, is de kogel door de kerk: de Masters komen in 
het weekend van 13 en 14 juni van dit jaar weer terug naar Zandvoort. 

  

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het 
gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ie-
der schriftelijk of mondeling haar/zijn zienswijze omtrent  
de aanvraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de 
rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te vermelden.

er onden esl iten
Bouw , sloop  en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Lorentzstraat 16, verwijderen asbesthoudend materiaal, ver-
zonden 21 januari 2009, 2009-001S.
- Burg. van Alphenstraat 108, vernieuwen race control tower, 
verzonden 22 januari 2009, 2008-211Rv2efase.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen  
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking  
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien 
het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U 
richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de  
rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het 
bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een  
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voor- 
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar-
schrift.

emeentelijke publicatie week 5  2009

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 20 januari en 
de verdere in week 4 door het college genomen besluiten zijn 
dinsdag 27 januari vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Reiniging FT rolemmers
Week 6, van 2 februari t/m 6 februari worden de GFT-rolemmers 
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen  
van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan  
totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook 
na 17.30u zijn. 

n eko en er nnin enaan ra en
Bouw , sloop  en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Tolweg 26, plaatsen dakkapel, ingekomen 21 januari 2009, 
2009-007Lv
- Tolweg 28, plaatsen dakkapel, ingekomen 21 januari 2009, 
2009-008Lv.

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan.
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet op de Ruimtelijk 
Ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-
mingsplan te verlenen voor het:

vernieuwen van een snackverkooppunt op het perceel Von-
dellaan te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-142Rv 
1efase).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 30 januari 2009 

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Een initiatief ontwikkeld 
door ‘Nederland Schoon’ en 
een landelijke actie met de 
gemeente Den Bosch. Het 
doel was om mensen te be-
wegen zelf vuurwerkresten 
op te ruimen en de omge-
ving schoon te houden. Het 
is toch een normale zaak dat 
we niet alleen de lusten maar 
ook de lasten van vuurwerk-
afval delen. Roel Deesker is 

Ruim je vuurwerkrommel ook weer op!
In de laatste weken van december 2008 introduceerde de gemeente een fotowedstrijd. Een 
gemeentelijke werkgroep, onder leiding van Roel Deesker, begeleidde deze actie om de rot-
zooi die na de vuurwerknacht op straat achterblijft te bestrijden. Onder het motto ‘Zand-
voort schoon’ werden er prachtige digitale fotoprinters als prijs ter beschikking gesteld voor 
de beste, de leukste of origineelste foto van Zandvoorters ( jong of oud) die op Nieuwjaars-
dag 1 januari daadwerkelijk hielpen de ontstane vuurwerkrommel ook weer op te ruimen. 

niet de laatste 
die moet toe-
geven dat zijn 
actie relatief 
weinig effect 
heeft gehad. 
Een zeer ge-
ring aantal 
f o t o - i n z e n -
dingen was 
het  gevolg . 
Toch is hij ge- De prijswinnaars

lukkig met de kwaliteit van 
de inzendingen die duidelijk 
aantonen dat een klein deel 
van de Zandvoortse bevolking 
zijn hartekreet ‘Zandvoort 
schoon’ ten zeerste hebben 
gewaardeerd. Winnaars van 
de digitale fotoprinters als L. 
Zonneveld, Mw. T. Koelemeijer, 
mw. I. de Jong-Middelkoop en 
de heer R. Rubeling ontvingen 
afgelopen donderdag op het 
gemeentehuis hun prijs uit 
handen van wethouder Tates, 
die hun bijdrage belangrijk 
vond en hen voor hun inzet 
uitvoerig bedankte. Uiteraard 
afgesloten met een gezellig 
samenzijn in de B & W kamer 
van de gemeente Zandvoort.   

genoeg was alhoewel ook dit 
kwart aan de zegekar werd ge-
bonden: 39-35. Het venijn zat 
dus in de staart. Door een on-

besuisde overtreding op Loos, 
waar overigens niet tegen 
werd opgetreden, raakte Lions 
haar topscoorster kwijt. Het 
gevolg zou bijna desastreus 
zijn. Maar liefst 7 minuten lang 
(!) konden de Lions-dames 
de ring niet meer vinden en 
Hoofddorp kreeg vleugeltjes. 
De uiteindelijke 44-63 eind-
stand was zeker geflatteerd 
en niet nodig geweest, vond 
ook coach Richard Koper: “Tot 
het begin van het vierde kwart 
stonden we voor. Daarna was 
het aan Hoofddorpse kant al-
leen maar beuken waar niet 
tegen werd opgetreden. Als 
de arbiters wat beter hun best 
hadden gedaan, hadden we 
deze nederlaag waarschijnlijk 
niet geleden.”Een overtreding op Wendy Bluijs waar niet tegen werd opgetreden

Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl





1

3 237 11Actueel Actueel Rubriek Sport
Reactie wethouder
op krantenartikel

Fotomodellen en
metamorfoses

Gedichtendag
in bibliotheek

Basketbalclinic
voor scholieren

5e jaargang • week 06
5 februari 2009

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

Auto Strijder

Zandvoort
www.autostrijder.nl

Zandvoort gaat een actie voor weeskinderen in oostelijk Congo breed ondersteunen. De ge-
meente reageerde op een landelijke oproep aan alle Nederlandse gemeenten en zal amb-
telijke ondersteuning bieden aan het World Initiave for Orphans (WIO). Tevens zullen zowel 
maatschappelijke organisaties als particulieren in Zandvoort worden aangeschreven om 
deze actie inancieel te ondersteunen. 

Wethouder Gert Toonen 
die vanaf het begin deze 
actie steunt: “De gemeente 
heeft maatschappelijke  
organisaties opgeroepen 
deel te nemen aan de acties 
die WIO gaat organiseren. 
De gemeente ondersteunt 
WIO met menskracht in  
de organisatie van de ac-
ties.” 

Zandvoort voor weeskinderen in Congo

De Mannetjes
Congo-actie

‘Gelukkig, even wat  
aleiding in onze kredietcrisis’

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Crunchy Maïsbrood,  

lekker vers gebakken

+ 5 krentenbollen voor € 3,25

Ook hebben wij in ons assortiment, 
chocoladebrood, suikerbrood, 

ontbijtkoek met en zonder kandij, 
overheerlijk volkorenbeschuit,  

div. soorten koek 
Ook kunt u bij ons terecht voor div. 

soorten koffie of lekkere warme 
chocolademelk met slagroom

Naar aanleiding van een 
aangenomen motie tijdens 
de raadsvergadering ontdek-
te de raad dat er nog geen 
eigen beleid op dit punt 
was. Daarom zijn er geen 
financiële middelen voor 
uitgetrokken, wel is ambte-
lijke capaciteit te vertalen in 
geld. Toonen: “Dat is nodig 
om voorwaardenscheppend 

bezig te kunnen zijn, zoals 
dat zo mooi heet. Doe je dat 
niet, dan komt er nooit iets 
van de grond.” De wethouder 
bekijkt of er mogelijkheden 
zijn om in 2010 daarvoor be-
leid te maken. Hij wil ook dat 
er meer gemeenten komen 
die dit soort projecten een 
hart onder de riem steken. 
“Er zal, mede en met name 

Vlnr Gert Toonen, Inge Terpstra en voorzitter WIO Maarten Brekelman

EXCLUSIEF:

*GIJS*
HANDGEMAAKTE 

BRILLEN

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Op 10 en 11 februari vergaderen de 
commissies Raadszaken en Planning en Control. 

De volledige agenda’s vindt u in de 
gemeenteadvertentie, verderop in deze krant. 

door WIO, uitgebreid aan-
dacht besteed worden aan 
de activiteiten in Zandvoort. 
Bij de aftrap worden de me-
dia breed uitgenodigd waar-
onder de landelijke radio en 
televisie”, legt hij uit.

Inge Terpstra is manager bij 
WIO en is laaiend enthou-
siast over de opstelling van 
de gemeente Zandvoort: 
“Door de ondersteuning 
van gemeenten kunnen 
wij veel mensen bereiken. 
Zandvoort heeft echter een 
motie aangenomen waarin 
zij alle maatschappelijke or-
ganisaties zoals sportvereni-
gingen, scholen etc. oproepen 
een publieksactie te onder-
steunen, met als doel het 
inzamelen van een zo groot 
mogelijk bedrag ter realise-
ring van een veilige opvang 
voor weeskinderen in ooste-
lijk Congo. Wij hopen dat de 
inwoners met ondersteuning 
van de gemeente Zandvoort, 
op allerlei manieren mee 
gaan doen om geld in te za-
melen. Wethouder Toonen re-
ageerde meteen enthousiast 
op onze oproep en heeft het 
college, en ook de gemeen-
teraad, weten te overtuigen 
van de noodzaak deze een-

malige actie als gemeente 
te ondersteunen. Zandvoort 
is hiermee, met de Brabantse 
gemeente Sint Michielsgestel 
de eerste gemeente die vanaf 
12 februari mee gaat doen. Als 
iedere Zandvoortse inwoner 
€ 1 weet in te zamelen wordt 
er al een bedrag van bijna  
€ 17.000 opgehaald! De pro-
actieve houding van Zandvoort 
is een goed voorbeeld voor alle 
Nederlandse gemeenten.”

De WIO werkt als het gaat 
om geld dat ‘aan de strijkstok 
blijft hangen’ vernieuwend. Zij 
werken op locatie met lokale 
werknemers en ondernemers, 
waardoor er minder tussensta-
tions bediend hoeven te wor-
den. Verder is het geen logge 
organisatie waardoor het tot 
een snellere en doelgerichtere 
manier van werken komt. “Het 
wiel steeds opnieuw uitvin-
den kost veel geld, dat willen 
wij voorkomen. Projecten die 
goed lopen moeten gekopi-
eerd worden zodat andere lan-
den of gebieden daar ook van 
kunnen profiteren. Wij hou-
den ook maar eenmalig een 
publieke actie, een subsidie 
vanuit de Europese Unie valt 
in 2009-2010 te verwachten”, 
aldus Terpstra. 

Virgil Bawits heeft zijn conclusie getrokken nadat een 
meerderheid van zijn bestuur verdere samenwerking 
niet meer zag zitten. Bawits zou teveel op eigen houtje 
acties ondernomen hebben en dat werd hem zeer kwa-
lijk genomen door Peter Tromp (penningmeester) die 
zich in eerste instantie gesteund zag door bestuurslid 
Dennis Moerenburg en later ook door Dennis Spolders, 
eveneens bestuurslid.

vervolg op pagina 3

Voorzitter Ondernemers-
vereniging treedt af
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cartoon Hans van Pelt

Volgens mij…
is het angstig stil rondom de 
herinrichting, renovatie of op-
knapbeurt van het Zandvoorts 
museum. Eigenlijk maakt het 
niet uit welke naam je het 
beestje geeft. Want alles dat 
tien jaar geleden bij de grote 
renovatie met heel veel lief-
de tot stand werd gebracht, 
wordt nu grondig verwijderd. 
Nieuwsgierig, heb ik stiekem 
naar binnen gegluurd. De ‘op-
knapbeurt’ is al begonnen! 
Alle muren zijn weggebro-
ken en het keukentje is naar 
boven verplaatst. Wegens 
‘ruimtegebrek’ is vorig jaar bij 
een expositie één stijlkamer 
opgeofferd. De hoop dat die 
ooit weer terug geplaatst zou 
worden, was een vaag voor-
teken. En dat werd bevestigd. 
Want zo te zien is ook het an-
dere stijlkamertje verdwenen. 
Waar alleen de oude balken 
in het plafond vertellen over 
het vissersdorpje van weleer. 
Al de historische snuisterijen 
liggen opgeslagen en wach-
ten op betere tijden. Mijn 
geduld wordt erg op de proef 
gesteld want op 14 februari 
zal het museum in al zijn glo-
rie worden tentoongesteld. 
Hoe de herindeling zal plaats 
vinden? Geen idee. Zelfs deze 
info is geheimzinnig. Het 
is stil op het Gasthuisplein, 
doodstil. Tijdens mijn zon-
dagse struintocht ontmoet ik 
op het plein een verdwaalde 
toerist. Hij wil een bezoekje 
aan het Zandvoorts museum 
brengen maar hij stoot zijn 
neus. De deur is dicht. We ra-
ken in gesprek. Helaas moet 
ik hem vertellen dat hij over 
een paar weekjes welkom is.  
Ik heb hem naar het 
Juttersmu-Zee-um gestuurd. 
Later kwam ik hem op de 
trap van de Rotonde tegen. 
Enthousiast bedankte hij 
mij voor de tip en vroeg of 
er nog meer leuke dingen in 
Zandvoort waren. Moedeloos 
schudde ik m’n hoofd. Nee, 
hooguit een visje eten? 
Zandvoort is in de 
winter stil, doodstil. 
Alleen de meeuwen 
krijsen luidkeels. Maar 
dat doen ze ook in de 
zomer! Ne
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Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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In een artikel in de Zandvoortse Courant van vorige week hebt u kunnen lezen dat een 
groep bewoners van de Middenboulevard niet bepaald tevreden is met de resultaten van 
het overleg met de gemeente. Verantwoordelijk wethouder Marten Bierman wil reageren 
op die ontevredenheid.

In het artikel stond letter-
lijk geschreven: “Tijdens de 
laatste commissievergade-
ring Planning en Control 
bood het college een projec-
tupdate Middenboulevard 
aan de commissieleden 
aan. In het overzicht staat 
onder andere dat in het 
voorontwerptraject geen 
inspraak meer mogelijk is 
voor bewoners. Op deze 
commissievergadering 
was een aantal bewo-
ners van de deelgebieden 
Fenemaplein/Palacehotel 
aanwezig die ontevreden 
zijn over de bijeenkomsten. 
Maar ook de bewoners aan 
het Badhuisplein zijn niet 
content met de gehouden 
procedure.” 
Bierman reageert daarop 
als volgt: “Deze ontevre-
denheid verrast mij niet. 
Na meer dan twintig jaar 
voorbereiding zou ik ook 
ontevreden zijn. Het is 
vooral de lange onzeker-
heid over wat er nu gaat 
gebeuren die veel mensen 
dwarszit. Dat veroorzaakt 
natuurlijk wrevel. Daarom 
doen wij ook onze uiterste 
best om zo snel mogelijk 
met een gerepareerd en 
degelijk bestemmingsplan 
te komen.” Volgens Bierman 
is met name de manier van 
werken debet aan de onte-
vredenheid van de bijeen-
komsten, die volgens hem 
‘onwennig’ is. “Op verzoek 
van de raad hebben we 
gesprekken gevoerd met 

bewoners per deelgebied. 
Doel was om hen de gele-
genheid te bieden inbreng 
te leveren nog voor er een 
ontwerpbestemmingsplan 
ligt. Er was dus niets om 
tegen te zijn. Dat is anders 
dan anders. Bij de formele 
procedure heeft een burger 
alleen achteraf de moge-
lijkheid om te reageren op 
een voorgelegd ontwerp. 
Zo kom je meestal te we-
ten wat men niet wil. Nu is 
er vooraf overleg geweest. 
Niet gehinderd door vooraf 
bepaalde kaders, konden 
betrokkenen vrijelijk aange-
ven wat ze belangrijk von-
den”, legt Bierman uit.

Meer kennis bij gemeente
Bierman is dan ook van me-
ning dat er gesproken kan 
worden van een geslaagd 
overleg: “We hebben 14 bij-
eenkomsten gehad en er zijn 
link wat suggesties gedaan 
die we zullen meewegen bij 
het opstellen van het ont-
werpbestemmingsplan. We 
weten nu beter wat men 
wel wil. Daarom vinden wij 
de meeste bijeenkomsten 
ook geslaagd.” Hij gaat er 
dan ook vanuit dat er bin-
nenkort een bestemmings-
plan Middenboulevard zal 
komen. Als hij echter de 
wettelijke termijnen in acht 
zou nemen, zou de ter visie-
legging in de zomermaan-
den zijn en dat wil hij niet. 
“Wij doen het nu zo dat er 
nog een tussentijdse raad-

pleging voor de bewoners 
komt, zodat iedereen kan 
zien in welke richting dat 
ontwerpbestemmingsplan 
zich ontwikkelt. Daarna 
volgt gewoon weer de wel 
wettelijk verplichte ter visie-
legging maar nog voor de 
zomer. Tussentijds kan des-
gewenst nog ingesproken 
worden in raadscommissies 
als de Middenboulevard op 
de agenda staat. Zo kunnen 
we een bestemmingsplan 
hebben in september en 
weet iedereen waaraan hij 
toe is. Dat lijkt me een aan-
trekkelijk vooruitzicht, zeker 
in deze moeilijke tijden van 
crisis.”

Mee eens
Erwin van der Slik, bewo-
ner van het Palace gebouw, 
is het roerend eens met 
de bezwaren die gemaakt 
zijn over de overleggen. Hij 
spreekt op persoonlijke ti-
tel, als deelnemer aan de 
bijeenkomsten, want de 
VvE Palace wordt sinds kort 
uitsluitend door jurist mr. F. 
Boonstra vertegenwoordigd: 
“De weergave is treffend in 
die zin dat deze exact over-
eenkomt met hoe wij vanuit 
Palace, Palaceplein en Van 
Fenemaplein de bijeen-
komsten hebben ervaren. 
Niet voor niets hebben wij 
het over de Bierman-doema. 
Kern van mijn bezwaar is 
dat er in het bewonersover-
leg geen voorkeur voor een 
volumestudie, 1 van de 12 
schetsen, is uitgesproken 
en dat we dus maar moeten 
afwachten hoe onze inbreng 
vertaald is in het ontwerp 
bestemmingsplan. Positief 
daarentegen is wel dat er in de 
conceptfase nog een keer een 
overleg met bewoners wordt 
ingepland.” Van der Slik sluit 
af met: “Deze kritiek is puur 
gebaseerd op de aanpak van 
de bijeenkomsten en staat 
geheel los van de erfpacht-
discussie, zoals de wethouder 
insinueert in zijn interview op 
de gemeentelijke website.”

Wethouder pareert bewonersgroepenfamilieberichten
Hierbij delen wij u mede 
dat rustig van ons is heengegaan
       
  

Adrianus Bos
»Ome Arie«

      * 06-08-1917  † 30-01-2009

Sinds 25-09-2007 weduwnaar  
van Klazina Bos-Koole

   Namens de familie Bos

Correspondentieadres:
T. Bos
Kostverlorenstraat 14b
2042 PG Zandvoort

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden

Zeer tot onze spijt vernamen wij dat op 91-jarige 

leeftijd is overleden
 

Arie Bos
 

“Ome Arie” was als pure paardensportliefhebber 
vanaf de start van de Kortebaandraverij in  

Zandvoort in 1975 meer dan 25 jaar nauw bij de 
organisatie van het evenement betrokken.  

Wij hebben veel profijt gehad van zijn uitstekende  
contacten in de paardensportwereld en zijn des-
kundige adviezen. Wij gedenken hem in eerbied.

 

Bestuur Kortebaandraverij Amsterdam Beach

      Het doek is gevallen. 
      Het licht is uit.

Met veel verdriet delen wij u mede dat ons lid van 
verdienste, draagster van de gouden speld met  

zirkonia van het NCA, oud souffleuse en grimeuse

Betty van der Kar

op 92 jarige leeftijd is overleden.

Het bestuur en alle leden van de Zandvoortse   
toneelvereniging “Wim Hildering”  
wensen de familie veel sterkte toe.

Paul Olieslagers
Voorzitter

De kerkenraad van de Protestantse  

gemeente te Zandvoort geeft met leedwezen  

te kennen dat op vrijdag 30 januari is overleden

Ds. C. Mataheru

predikant van de Nederlandse Hervormde  

Kerk te Zandvoort van 1968 – 1983

Wij hebben in hem een voorganger  

met een uitgesproken mening getroffen.

Een inspirerend en aimabel mens die zeker gemist  

zal worden. Wij wensen de familie Gods kracht  

toe om dit verlies te verwerken.

Zo vol liefde
Zo jong van geest

Zo bijzonder

“Ik hou van jullie”, zo heeft onze lieve mama en oma 
afscheid genomen van haar dierbaren.

Elisabeth Florence van der Kar
Betty

Montreal, 4 januari 1917         Haarlem, 1 februari 2009

Fred en Maaike
Wicky en Jan

Joke en Henk 

 Rolant
 Pepijn en Sabine
  Gijs
 Justin 
 Shelley en Niek

 

Op vrijdag 6 februari 2009 om 11 uur vindt de af-
scheidsbijeenkomst plaats in de aula van de Openba-
re Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort. 
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren 

in de ontvangkamer van de begraafplaats.
De crematie geschiedt in besloten kring.

Correspondentie: F.J.F. Paap, Kerkplein 6, 
2042 JH Zandvoort

Enige en algemene kennisgeving

Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden mijn 
moeder, onze grootmoeder, overgrootmoeder, zuster en tante

Dirkje Drayer

Dicky

*Zandvoort, 16 sept. 1924            †Haarlem, 30 jan. 2009

Zandvoort Misja Drayer
Amersfoort Temmo Drayer
 Miranda van Rijn
  Samantha
Zandvoort Henk Drayer
 Henk Drayer jr.
 Inge Drayer
  Iris
Haarlem Bernhard Drayer
Zandvoort Gon Brunner

Correspondentieadres:
M.W.A. Drayer
Paradijsweg 12
2042 GC Zandvoort

Mijn moeder heeft haar lichaam ter beschikking van de 
wetenschap gesteld .

feb w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag
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-
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-
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6
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06.06
07.24
09.04
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0 1 . 2 1
02.10
02.53

1 1 . 1 0
12.36
13 .39
14.36
1 5 . 1 7
03.47
04.31
0 5.1 2

18. 44
20.37
22.05
23.00

-
1 1 . 2 9
1 2 . 1 5
1 3 . 1 0

-
-
-
-
-

16.00
16.45
1 7. 2 7

kerkdiensten
ZONDAG 8 FEBRUARI 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs en pastor D. Duives
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.00 uur  Oecumenische viering
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur mevr. Pastor H. Kaandorp

Wethouder Marten Bierman | archieffoto

In verband met de aanleg van de geplande rotonde 
Kostverlorenstraat, Haarlemmerstraat, Tolweg en Zandvoortselaan 
met bijbehorende paden en groenstroken, is de aankoop van een 
drietal percelen (tuin)grond noodzakelijk. Met twee eigenaren 
is volledige overeenstemming bereikt. Met de derde eigenaar is 
wel een overeenstemming bereikt betreffende de verkoop aan de 
gemeente, maar nog niet over de aankoopprijs. De onderhande-
lingen zijn nog gaande. Hierdoor kan de rotonde nog niet worden 
aangeled en blijft de situatie op genoemde kruispunt gevaarlijk. 
Nog even rustig rijden dus is het advies. 

Aanleg rotonde vertraagd

vervolg voorpagina - OVZ 
Na de bestuursvergadering 
van 26 januari, waarin het 
vertrouwen door twee be-
stuursleden werd opgezegd 
en dus de stemmen staak-
ten (de vereniging heeft 4 
bestuursleden), deed Bawits 
nog een vertwijfelde poging 
om tot een vergelijk te komen 
en riep via een e-mail aan de 
drie overige bestuursleden 
op tot eenheid in het belang 
van OVZ. Toen op 28 januari 
ook het derde bestuurslid tot 
‘inkeer’ kwam, kon hij niet an-
ders dan zijn voorzittersfunc-
tie ter beschikking stellen.

Bawits werd verweten er een 
‘one-man-show’ van te ma-

ken en teveel voor de troepen 
uit te lopen. Hij schermde 
met de mooie resultaten die 
het bestuur voor de vereni-
ging had behaald en wil die 
graag voortzetten. Volgens 
Bawits heeft hij altijd in het 
belang van OVZ en in het 
belang van Zandvoort, “waar 
we allemaal zo van houden”, 
gehandeld.

De lopende zaken zullen nu 
door de overige bestuursle-
den worden behandeld tot-
dat er weer een voorzitter 
kan worden aangesteld. Of 
dit via een algemene leden-
vergadering gaat is op dit 
moment nog niet bekend.

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

er een karaoke waar je aan 
kunt meedoen. Neem je fa-
voriete liedje op CD mee, ui-
teraard wél voorzien van je 
naam, adres en de titel van 
het liedje! Veel plezier.

Bomschuitje varen

Het plaatsen van een bom-
schuit op het Gasthuisplein 
is, zonder overleg met 
Stichting Bouw Bomschuit, 
door de Gemeente op een 
laag pitje gezet. In een brief 
en later in een persoonlijk 
gesprek met burgemees-
ter Niek Meijer, hebben de 
zes initiatiefnemers aan-
gegeven dat zij sinds de 
commissievergadering in 
augustus 2008 niets meer 
van de gemeente hebben 
vernomen. De stichting 
vindt dat de bomschuit een 
belangrijke functie heeft ten 
opzichte van het Zandvoorts 
Museum. De combinatie 
tussen deze twee zal vol-
gens de stichting de cultu-
rele historie van Zandvoort 
juist extra versterken. Ook 
is stichting geen voorstan-
der van een Zandvoorts 
Museum nieuwe stijl. 

Horen, zien en zwijgen
Het jaarthema voor 2009 
van de Lokale Raad van 
Kerken is ‘Horen, zien en 
zwijgen’. Vanzelfsprekend 
roept dit thema het beeld op 
van de drie aapjes. Maar de 
aap zal niet centraal staan, 
ook al is 2009 het 200e 
geboortejaar van Charles 
Darwin die tot de conclu-

sie kwam dat de mens 
van de aap(achtigen) 
afstamt. De oecumeni-
sche dienst op zondag 8 
februari heeft als thema 
‘Horen’, de eerste van de 
trits. Aangezien 2009 het 
500e geboortejaar is van 

de kerkhervormer 
Johannes Calvijn 
zal hij daarbij 
aan het woord 
komen: hem ging 
het om het horen 
van het woord 
van God als een 
v e r f r i s s e n d e , 
vernieuwende, 
leven gevende 
kracht. In de an-
dere twee oe-

cumenische diensten 
wordt het thema verder 
uitgewerkt. Verder wor-
den kunstenaars uit de 
directe omgeving weer 
uitgenodigd om werken 
te maken met het thema 
‘horen, zien en zwijgen’ 
en hun kunstwerken be-
schikbaar te stellen voor 
de zomerexpositie. 

Zingen aan zee
Hoewel het pas drie 
maanden geleden is dat 
Korendag Zandvoort 2008 
werd afgesloten, zijn 
de initiatiefnemers van 
deze dag, The Beach Pop 
Singers, al druk bezig met 
de voorbereidingen voor 
de 3e editie. De datum is 
vastgelegd op zaterdag 
3 oktober 2009 en het 
thema wordt ‘musical’. 
De organisatoren hopen 
natuurlijk stilletjes dat de 
creativiteit van de koren 
voor de nodige verkleed-
partijen zullen zorgen. De 
inschrijving, via de web-
site www.zingenaanzee.
nl, is al in volle gang. Er 
zijn nog een paar plaatsen 
open. Dus zijn er nog ko-
ren die mee willen doen? 
Wees er snel bij want: vol 
is vol!

Handhavers verhuisd
De gemeentelijke werkeen-
heid Handhaving, waar de 
parkeerpolitie, bouw- en 
woningtoezicht en de di-
verse soorten milieucon-
troleurs onder vallen, is af-
gelopen dinsdag verhuisd 
naar de burelen van 
de ‘oude’ VVV aan 
de Schoolstraat . 
Het is slechts een 
tijdelijke oplossing 
voor het nijpende 
tekort aan ruimte 
in het raadhuis. De 
ambtenaren komen 
in een aantal totaal 
opgeknapte zalen 
van het oude VVV-
gedeelte van het 
Gemeenschaps huis, dat 
in verband met de reali-
satie van het project Louis 
Davids Carré op de no-
minatie staat om binnen 
afzienbare tijd te worden 
gesloopt. Daarom wordt 
er verder gezocht naar 
een permanente oplos-
sing voor de huisvesting 
van de werkeenheid. De 
ruimte in het raadhuis is 
beperkt omdat er diverse 
grote projecten lopen waar 
extra mensen voor zijn in-
gehuurd, die uiteraard een 
werkplek nodig hebben. Er 
wordt uitdrukkelijk geen 
baliefunctie in de nieuwe 
locatie gecreëerd. Iedereen 
die met de afdeling wil 
communiceren zal naar 
de centrale balie in het 
raadhuis moeten om een 
afspraak te maken.

Kindercarnaval
Ook dit jaar is in De Krocht 
een Kindercarnaval. op 22 
februari wordt elk kind 
vanaf 14.00 uur uitgeno-
digd om, uiteraard ver-
kleed, aanwezig te zijn. 
Er zijn geen prijzen voor 
de mooist verklede car-
navalsvierdertjes maar 
iedereen krijgt na aloop 
een kleine attentie. Wél is 

Anno 2009 komt dat hier gelukkig niet vaak meer voor! Wat wel is ge-
bleven zijn jaarlijks veel schoenen, kledingstukken en allerhande andere 
soorten huishoudelijk textiel. Nog wel bruikbaar, maar om allerlei redenen 
aan vernieuwing of vervanging toe. Zonde om het zomaar weg te gooien! 
In Zandvoort kan oude kleding naar diverse textielbakken worden gebracht 
welke beheerd worden door de stichting KICI, of een paar keer per jaar aan 
huis worden opgehaald door andere charitatieve instellingen.  

De kleding wordt tweedehands verhandeld en opnieuw gedragen of, als dat 
niet meer kan, verkocht als grondstof aan de textielverwerkende industrie 
die er poetslappen, isolatiemateriaal, meubelbekleding etc. van maakt. Met 
de opbrengst worden diverse goede doelen gesteund. Alleen als het al een 
tweede leven heeft gehad als schoonmaakdoek van bijvoorbeeld de schilder 
of automonteur kunnen de oude lappen bij het huisvuil worden gegooid. 
Apart inleveren dient een sociaal doel, verkleint de dure afvalberg en draagt 
bij aan een schoner milieu. Wilt u meer weten over wat wel en niet in de 
bak of zak mag? Kijk op www.KICI.nl

ER WONEN TWEE MOTTEN… IN M’N OUWE JAS…

Robin Koopman redt de hond | Foto: Jim Schut

De zwaan jaagt de hond op | Foto: Jim Schut

Zandvoorter Robin Koopman 
heeft afgelopen zondag 
het leven van een hondje 
gered. Het dier was in het 
Zwanenmeer te water ge-
raakt en werd door een 
agressieve zwaan ervan 
weerhouden terug op het 
ijs te komen. Het dier was 

Twintig Franse gasten in 
de leeftijd van 16 en 29 
jaar hebben zaterdag-
avond spullen meegeno-
men en vernielden twee 
vakantiebungalows aan de 
Vondellaan. Veertien gasten 
waren al met een bus ver-
trokken. De politie besloot 

Hond gered uit handen zwaan

Vernielingen vakantiebungalows 

duidelijk in grote nood. 
Hondenliefhebber Koopman, 
hij heeft zelf 2 honden, be-
dacht zich geen moment 
en schoof op zijn buik over 
het dunne ijs naar de hond 
die gelukkig naar hem toe 
zwom. Toen hij het diertje te 
pakken kreeg, zakte hij door 

het gezelschap aan te hou-
den. De zes andere verdach-
ten werden later aange-
houden. In de bus vond de 
politie delen van een bed, 
gordijnen en brandblusser 
die afkomstig waren uit de 
bungalows. De bus is in be-
slagen genomen en tegen 

zijn inspanning bij het eruit 
tillen door het ijs. Tot aan zijn 
middel stond Robin in het ijs-
koude water. Met de nodige 
moeite kon hij weer aan de 
kant komen. Gelukkig woont 
hij dichtbij en kon hij onder 
de warme douche van zijn 
redding genieten!

alle verdachten is proces-
verbaal opgemaakt. Later 
werd duidelijk dat het gaat 
om een groep probleem-
jongeren uit een buitenwijk 
van Parijs. Zij waren onder 
begeleiding (van 1 persoon!) 
naar Zandvoort gekomen 
voor een groepsuitje.

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

evenementen agenda

feb
feb

feb
feb

feb
feb

Februari
Taizé dienst -Thema: jongeren en waarheid.  
Protestantse kerk, aanvang 19.00 uur

Jazz in Zandvoort - Edwin Rutten  
is te gast in De Krocht, aanvang 14.30 uur

Jazz café - Flowertown Jazzband in café Alex,  
aanvang 17.00 uur

4 uur van Zandvoort - WEK races,  
Circuit Park Zandvoort 

Muzikaal optreden - Mariska van Kolck 
treedt op in de Brink van Nieuw Unicum 

Classic Concerts - Protestantse Kerk Zandvoort

Jazzmiddag - Mainstream Jazzcombo  
bij Take Five aan Zee, aanvang 16.00 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 06 • 2009

6 

8 

8 

8 

13

15
15

Is uw dealer tijdelijk gesloten?
Dan kunnen wij voor u 

klaarstaan voor onderhoud en 
APK keuringen.

Alle merken, 
meer dan 30 jaar ervaring!

Kijk voor de occasions 
op de website.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

In- en verkoop van nieuwe

en gebruikte auto’s

Kamerlingh Onnesstraat 23

Tel.: 023 571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 

2040 VB Zandvoort. De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden

Tot 21 km p/uur • 70 km bereik • grootste assortiment 3 en 4 wielers

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

NU OOK VOOR BROMMOBIELEN

scootmobiel via gemeente aanschaffen met PGB (persoonsgebonden  

budget) geen probleem. Kom langs voor advies en informatie!

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Onderhoudsbedr i j f

Tel: 06-40601692    E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Timmerwerk
• Straatwerk
• Klein onderhoud

Zaterdag 14 februari Valentijn

Verras je geliefde met een

doos Leonidas bonbons of

een heerlijke taart in

hartvorm van Tummers.

Voor elke klant een leuke

Valentijn verrassing.

Doe tijdig uw bestelling.

Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Mededeling bestuur Ondernemersvereniging Zandvoort
Op vrijdag 30 januari heeft onze voorzitter, Virgil Bawits, ons op de hoogte gesteld van zijn  
aftreden als voorzitter van de O.V.Z. Wij respecteren zijn besluit. Naar zijn, en ook onze, mening 
was er geen vertrouwen meer tussen hem en een aantal bestuursleden. Er is binnen het bestuur 
in de loop van de afgelopen maanden een sterk verschil van inzicht ontstaan op welke wijze een 
ondernemersvereniging geleid dient te worden.

Dit verschil van inzicht bleek onoplosbaar te zijn en was voor de voorzitter een reden om zijn 
functie neer te leggen. Dit alles om het functioneren van de O.V.Z. niet in gevaar te brengen.  
Nogmaals, veel respect voor deze beslissing en wij als bestuur willen benadrukken, dat de heer 
Bawits, ondanks onze meningsverschillen, de afgelopen jaren veel heeft bijgedragen aan de  
ontwikkeling van het muziekpaviljoen en daardoor aan de uitstraling van Zandvoort. Daarvoor 
zijn wij hem veel dank verschuldigd. Het spreekt voor zich dat wij, ondanks deze tegenslag, met 
vol elan en enthousiasme ons weer zullen inzetten voor de belangen van onze ondernemers.

Bestuur Ondernemersvereniging Zandvoort

P. Zwemmer



Zandvoortse Courant • nummer 06 • 5 februari 2009

7

  

Van Galenstraat 6  Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 259.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 398.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 259.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 149.000,- k.k.

Links: Chiara van Hamersveld rechts: Melanie Lancaster

Foto: Marianne Oosterbroek

Club Mirage heeft gekozen voor een nieuwe inslag. Afge-
lopen zondag openden zij de deuren voor dames uit Zand-
voort en omstreken. Zo’n 90 dames lieten zich verwennen 
met een ware Ladies high tea in een luxe ambiance met uit-
zicht over de horizon van Zandvoort.

Afgelopen zaterdag was er in het dorp volop aandacht voor uiterlijke schoonheid. In de 
middag was het in de Haltestraat een drukte van belang bij LaVogue Haar-Visagie, waar 
een metamorfose en fotosessie plaatsvond. In de ochtend kwamen vijfentwintig jonge 
(adspirant) fotomodellen naar Parfumerie Moerenburg voor de halve inale van de Pour 
Vous modellenwedstrijd. 

Ter voorbereiding op de 2e Runner’s World Zandvoort Circuit Run werd afgelopen zondag in 
Sunparks Zandvoort een trainingsweekend verzorgd. Tijdens dit trainingsweekend kwamen 
meer dan 100 aspirant-deelnemers naar onze woonplaats voor een gevarieerd programma 
met diverse clinics op het gebied van lopen, voeding en hartslagmeting dat over twee dagen 
was uitgesmeerd. Kamiel Maase, niet alleen de huidige Nederlandse recordhouder op de klas-
sieke marathon maar ook op de 5.000 en 10.000 meter, verzorgde een bijzondere loopclinic. 

door Ilja Noltee

Drie uur lang stond Club 
Mirage, beachclub, restaurant 
en exclusieve zaalverhuur aan 
de boulevard Barnaart, in het 
teken van dames en thee. Een 
concept bedacht door onder 
andere Sheila Boom van Club 
Mirage. Maar waarom alleen 
vrouwen? Boom: “Vrouwen 
brengen gezelligheid. Waar 
Club Mirage voor staat is nog 
vrij onbekend en wij wilden 
dat veranderen. Vrouwen 
kletsen nu eenmaal graag 
en daardoor krijg je snelle 
mond op mond reclame.” 
Club Mirage staat voorname-
lijk bekend om zijn exclusivi-
teit, waardoor de drempel om 
even binnen te kijken hoog 
ligt. Met de Ladies high tea 
is Club Mirage toegankelijk 
gemaakt voor iedere dame. 
En dat is gelukt: 90 dames 
druppelden de club binnen 
en namen plaats in de strak 
ingerichte ruimte.

Via Hyves hadden 20 foto-
modellen zich via stemming 
geplaatst en op de dag zelf 
werden nog vijf wild cards 
verstrekt, o.a. aan dorpsge-
note Melanie Lancaster. De 
kandidaten werden, behal-
ve door de kundige dames 
van Moerenburg, tevens 
opgemaakt door de beken-
de visagist Mari van de Ven. 
Na een fotosessie volgde de 
lunch en een interview bij 
café Neuf. De vierkoppige 
jury, onder meer bestaan-
de uit Van de Ven en GTST-
coryfee Koert-Jan de Bruyn, 
beslissen komende donder-
dag wie naar de inale gaan. 
De winnares krijgt een mo-

Met name de loopclinic van ex-
marathonloper Kamiel Maase 
trok grote belangstelling. 
De frêle loper trok ter voor-
bereiding hardlopend door 
Zandvoort. Ook werd er tij-
dens het weekend een bezoek 
aan Circuit Park Zandvoort 
gebracht en dat alles in het 
kader van de voorbereidingen 
voor de Circuitrun op zondag 
29 maart aanstaande. Al ruim 
6.000 enthousiaste lopers 
schreven zich hiervoor in.

Kletsen, giechelen, snoepen 
en verwend worden bij Club Mirage

Schoonheden in Zandvoort

Kamiel Maase  
trekt grote belangstelling

Alles kan beter
Ook Tamar Corper (26) heeft 
met haar vriendinnen een 
tafeltje bemachtigd waar al-
lerlei hapjes staan. Voor een 
kopje thee kunnen de dames 
langs het lopend buffet hun 
keuze maken. Ondanks dat 
ze lachen en genieten van 
al het lekkers dat voor hen 
is klaargezet, hebben ze nog 
wel een aantal verbeterpunt-
jes voor Club Mirage. “Ik vind 
het jammer dat er niet be-
diend wordt. Bij andere high 
teas waar ik geweest ben 
werd er iedere keer een an-
der theetje ingeschonken en 
daarbij werd uitgelegd wat 
voor soort thee het is”, aldus 
Corper. Uiteraard is het heer-
lijk bediend te worden en dit 
stukje luxe wordt ook eigen-
lijk verwacht bij een gelegen-
heid als deze. Echter zou voor 
een persoonlijke bediening 
van 90 gasten behoorlijk 
wat medewerkers moeten 
worden ingezet, wat voor een 

delcontract om te prijken 
op de cover van de Pour Toi 
schoolagenda 2009-2010. 
Daarnaast mag zij een reis 
maken en zal zij, naast nog 
vijf andere gelukkigen, in-
gezet worden bij reclame-
uitingen van het parfum-
merk Dsquared2. 

LaVogue
Ten behoeve van een nog 
te maken website voor 
LaVogue, ondergingen vijf 
modellen twee keer een 
complete metamorfose, 
waarna een professionele 
fotograaf een uitgebreide 
fotoreportage maakte. 
Naast de drie beroepsmo-

prijs van € 25, inclusief alle 
hapjes, onbeperkt thee en 
andere verwennerijen, zoals 
hairstyling en visagie vrijwel 
onmogelijk lijkt.

Ouderwets gezellig
De Ladies High Tea van Club 
Mirage is zeker niet bedoeld 
voor alleen de jongste gene-
ratie. Ook Tine de Jongh (78) 
komt vandaag samen met 
haar vriendinnen, die ze al 50 
jaar kent, een kijkje nemen. 
Tine: “De service vind ik tot 
dusver erg goed. Samen met 
mijn kinderen zal ik hier nog 
wel eens terugkomen. In de 
zomer misschien!”

Het goede doel
Met allerlei zelfgemaakte pro-
ducten heeft Nieuw Unicum 
een plaatsje ingenomen in 
de club. Petra Zeilstra verte-
genwoordigt ’t Winkeltje, dat 
doordeweeks ook in Nieuw 
Noord voor u open staat. De 
33-jarige Nieuw Unicum-
bewoner Muriel van der 
Velden is blij met deze kans 
om hun spulletjes te verko-
pen. Alle opbrengsten wor-
den gebruikt om materialen 
te kopen, zodat de bewoners 
weer aan de slag kunnen met 
het maken van spulletjes.

Mede-eigenaar Gerrit van 
Dockum heeft als doel ge-
had de mooiste beachclub 
van Europa neer te zetten. 
In ieder geval is hij al aardig 
op weg. Laten we hopen op 
een mooie zomer. Voor meer 
informatie over kunt u con-
tact opnemen met Shiela 
Boom: shiela@miragezand-
voort.com

dellen, waaronder één jon-
gen, was opnieuw Melanie 
Lancaster (17) van de partij. 
Iemand die alle kwaliteiten 
heeft om een topmodel te 
worden is de pas 14-jarige 
Chiara van Hamersveld, ook 
uit Zandvoort. Het was voor 
haar de allereerste keer, maar 
wat een uitstraling voor de 
camera… Eigenaresse Nelly 
Wendelgelst wist de meest 
fantasievolle kapsels bij 
de modellen te creëren en 
daarbij sloot de visagie van 
dochter Stephanie gewel-
dig aan. De geshowde kle-
ding was van Judy’s uit de 
Kerkstraat en belooft veel 
voor een zonnige zomer. 

BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 

www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke

Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007

M.: 0655 – 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;

•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop,  

 aankoop, verhuur en beheer;

•	 No cure, no pay;

•	 Gratis waardebepaling van uw woning;

•	 Gratis hypotheekadvies;

•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl,  

 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

 * Vraag naar de voorwaarden

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Huurprijs: € 1.250,- 
excl. GWL per maand

Meester Cornelisstraat 4  Haarlem Maerten v. Heemskerckstraat 83  Haarlem Van Lennepweg 105  Zandvoort

•	 Modern	-zo	te	betrekken-	2-kmr	appartement	met	terras	op	het	zuiden	direct	aan	
de	boulevard!

•	 Gelegen op de begane grond van het recent volledig gerenoveerde app. complex “Livorno”;
•	 Zonnige een sfeervolle living (zuid ligging) met fraai zeezicht, toegang tot het terras en verbin-

ding naar aangrenzende modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp., moderne badkamer vzv 
doucheruimte en wastafel, 1 slaapkamer, modern toilet met fontein;

•	 Moderne	nieuwbouw	3-kamer	hoekmaisonnette	met	terras	op	zuiden	aan	de	
rand	van	“Park	Duijnwijk”!

•	 Op steenworp afstand van station en strand en op loopafstand van het centrum van 
Zandvoort;

•	 Bovenverdieping: o.a. fraaie antieke houten vloerdelen, 2 slaapkamers, nette badkamer 
met doucheruimte, wastafel en toilet, vide met trap naar...;

•	 Benedenverdieping: o.a. Portugees marmeren vloeren vzv vloerverwarming, bijzonder vorm-
gegeven, zonnige living met o.a. zitgedeelte met zicht op het terras, doorkijk naar vide en ver-

•	 Uitstekend	onderhouden	3-kmr	maisonnette	met	o.a.	3	balkons	en	fraai	uitzicht	
over	de	duinen!

•	 Gelegen op de 2e en 3e verdieping van het volledig gerenoveerde app. complex “Residentie 
Santhorst”, op steenworp afstand van strand, boulevard en duinen;

•	 3e verdieping: woonkamer met duinzicht, moderne keuken vzv div. inbouwapp. en toegang tot 
balkon op zuidoosten, toilet met fontein;

•	 2e verdieping: gang met vaste kastenwand, moderne badkamer met o.a. doucheruimte, was-
tafelmeubel en 2e toilet , 2 (voorheen 3) ruime slaapkamers met balkon;

•	 In	 de	 gewilde	“Kleverparkbuurt”	 gelegen	 royale	 30-er	 jaren	 woning	 met	 be-
drijfsruimte	en	dakterras	op	het	zuiden.	

•	 Gesitueerd nabij winkels, uitvalswegen, openbaar vervoer en het stadscentrum van Haarlem;
•	 Begane grond: o.a. hal, bedrijfsruimte met aanbouw;
•	 1e verdieping: overloop, achterkamer met wastafel, laminaat vloer en opensl. deuren naar 

dakterras, voorkamer met erker met glas-in-lood, wastafel en laminaat vloer, eenvoudige keu-
ken met toegang tot dakterras, toilet;

•	 2e verdieping: overloop, voorkamer met dakkapel, wastafel en vaste kast, achterkamer 1 met 

•	 Gestuukte wanden en plafonds, 
nieuwe zonwering;

•	 Appartement verkeert in een uitste-
kende staat van onderhoud; nieuw-
staat!

•	 Woonoppervlakte ca. 35 m² (excl. 
terras ca. 12 m²), inhoud ca. 90 m³.

binding naar moderne open keuken, 
berging, 2e toilet met fontein;

•	 2e berging in de ondergelegen 
parkeergarage;

•	 Het besloten terras (ca. 18 m²) is 
gelegen op het zuiden!

•	 Woonoppervlakte ca. 88 m², inhoud 
ca. 235 m³.

•	 Volledig voorzien van kunststof kozijnen 
en dubbele beglazing;

•	 App. complex beschikt over twee liften 
en afgesloten parkeerterrein voor bewo-
ners;

•	 Huurcontract grote hoekgarage met extra 
bergingsmogelijkheden ter overname;

•	 Woonoppervlakte ca. 90 m², inhoud ca. 
235 m³.

laminaat vloer, achterkamer 2 met 
wastafel, laminaat vloer en vaste 
kast, eenvoudige badkamer met dou-
cheruimte;

•	 Uitstekende parkeergelegenheid (vrij 
parkeren) voor de deur;

•	 Woonoppervlakte ca. 225 m² (incl. 
bedrijfsruimte), perceel 152 m², in-
houd ca. 640 m³.

Stationsstraat 3  Zandvoort

•	 Gemoderniseerde	en	uitstekend	onderhouden	halfvrijstaande	woning		
(2/1	kap)	uit	1904	met	o.a.	sfeervolle	living,	moderne	keuken,	moderne		
badkamer,	2	slaapkamers	en	een	besloten	patiotuin!

•	 Gesitueerd in de dorpskern van Zandvoort, op 1 minuut loopafstand van NS-station  
en het strand;

•	 Deze woning is recent grotendeels en smaakvol gerenoveerd: een woning om zo te 
betrekken;

•	 Begane grond: entree, hal, toilet met fontein, sfeervolle living, verbinding naar moderne 
half open keuken vzv div. inbouwapparatuur;

•	 1e verdieping: 2 slaapkamers (1 met dakkapel), moderne badkamer met o.a. ligbad, sep. 
doucheruimte, wastafelmeubel en 2e toilet (wandcloset), kleine bovenliggende bergvliering;

•	 De woning beschikt over een besloten patiotuin (ca. 18 m²) op het westen met stenen 
schuur en een achterom;

•	 Een sfeervolle woning in het centrum van Zandvoort ; uw bezichtiging waard!
•	 Woonoppervlakte ca. 100 m², perceel 92 m², inhoud ca. 285 m³.

Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

•	 Per	direct	te	huur	een	volledig	gestoffeerd,	luxe	en	modern	3-kamer/hoekapparte-
ment	inclusief	garage	en	een	balkon	op	het	noorden	!

•	 Gelegen op de eerste en tevens hoogste verdieping van een kleinschalig appartementencomplex;
•	 Royaal van opzet en ingericht met gebruikmaking van luxueuze materialen; een appartement 

dat helemaal af is!
•	 Gezellig uitzicht over het levendige Stationsplein, op loopafstand van strand, zee, duinen en 

centrum;
•	 Privé entree via trap, royale living met 2 x opensl. deuren naar balkon en rondom raampartijen, 

luxe semi-open keuken vzv  div. inbouwapp., luxe 
badkamer vzv ligbad met jetstream en geïnt.
douche, wastafelmeubel en wandcloset, 2 slaap-
kamers;

•	 Balkon gelegen op het noorden;
•	 Deze woning is per direct beschikbaar!
•	 Inclusief onder het appartement gelegen parkeer-

garage;
•	 Woonoppervlakte ca. 120 m², inhoud ca. 310 m³.

Burg. V. Alphenstraat 61-14  Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 279.000,- k.k.

•	 In	de	gewilde	“Kleverparkbuurt”	gelegen	karakteristieke	en	goed	onderhouden	
hoekwoning,	gebouwd	omstreeks	1900!

•	 Gesitueerd nabij winkels, uitvalswegen, openbaar vervoer, het stadscentrum van Haarlem en het 
NS-station;

•	 Begane grond: o.a. hal, riante en zonnige L-vormige living met o.a. parketvloer, gashaard en 
opensl. deuren naar de patiotuin, moderne keuken vzv div. inbouwapp. en toegang tot de pa-
tiotuin, toilet;

•	 1e verdieping: overloop, 3 (voorheen 2) slaapkamers, moderne badkamer vzv ligbad, wastafel, 
2e toilet en design radiator, via dakterras toegang tot de werkkamer;

•	 Dakterras en patiotuin zijn beiden op het oosten gelegen;
•	 De patiotuin heeft een besloten karakter 

en is onderhoudsvriendelijk aangelegd;
•	 Uitstekende parkeergelegenheid voor de 

deur/parkeren middels vergunningen-
systeem;

•	 Woonoppervlakte ca. 98 m², perceel 72 
m², inhoud ca. 265 m³.

Ir. E.J.J. Kuinderstraat 6  Zandvoort

NIEUW

NIEUW

NIEUWE PRIJS
VERKOCHT

VERHUURD 

BINNEN 1 DAG
VERKOCHT ONDER 

VOORBEHOUD
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Printing People Zandvoort

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig? 

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.
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Tel. 023-8887255
Printing People Design

Kleine Krocht 2 

2042 JN  Zandvoort

zandvoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl

Ter 

introductie 

nu met 

15% korting

“Op onze website staat een 
berichtje over de huidige 
werkzaamheden in het mu-
seum. De meeste objecten 
worden over drie weken in 
een frisse, eigentijdse presen-
tatie tentoongesteld. Juist 
deze nieuwe tentoonstelling 
is gericht op het tonen van 
het cultureel erfgoed van 
Zandvoort”, aldus beheerder 
Sabine Mullens-Huls, over de 
verbouwing die momenteel 
in het museum aan de gang 
is. De werkzaamheden heb-
ben alles te maken met de 
opstelling van de stijlkamers 
waarin de geschiedenis van 
Zandvoort kan worden be-
keken.

OPZ
OPZ-fractievoorzitter Carl 
Simons is daar nog niet 
van overtuigd en heeft vra-
gen gesteld aan het college 
waarin hij om opheldering 
vraagt. Hij had geruchten 
gehoord als zou de col-
lectie Attema, een unieke 
collectie geluiddragers en 
–spelers, voorrang krijgt in 
de bescheiden ruimte van 
het Zandvoorts Museum. 
Simons is van mening dat 
er binnen het museum niet 
eerder verbouwd kan wor-
den voordat de gemeen-
teraad een besluit heeft 
genomen. “Alle stijlkamers 
zijn verdwenen, en volgens 
mij wordt het museum al 
bouwkundig voorbereid om 
de geluiddragerscollectie 
van Jelle Attema te huisves-
ten. Wij vragen ons af hoe 
dit mogelijk is en wie daar-
voor toestemming heeft ge-
geven. De nieuwe beheerder 
is uiteindelijk aangenomen 
om het cultureel erfgoed 
van Zandvoort te bewaren 
en uit te dragen. Het ergste 
vinden wij het ontbreken 
van informatie bij de be-

trokken culturele partijen, 
te weten het Genootschap 
Oud Zandvoort, folklore-
vereniging De Wurf, de 
Bomschuit Bouwclub, De 
Babbelwagen enzovoorts. 
We spreken elkaar hier nog 
wel over”, aldus een veront-
ruste Simons.

CDA
Niet alleen de OPZ maakt 
zich in het politieke vlak 
zorgen. Ook het CDA heeft 
in haar nieuwsbrief van 
deze week een aantal kri-
tische kanttekeningen op-
genomen ten aanzien van 
het Zandvoorts Museum. 
De christendemocraten 
halen daarin een brief van 
het college aan, waarin be-
paalde standpunten staan 
opgenomenten ten aan-
zien van onder andere het 
Zandvoorts Museum, de 
mogelijkheid voor een bom-
schuit op het Gasthuisplein 
en de locatie voor de collec-
tie Attema. “Waar rook is, is 
vuur”, volgens de nieuws-
brief. “Een verbouwing 
voordat de gemeenteraad 
de kaders stelt is niet han-
dig. We gaan er voorlopig 
van uit dat het een samen-
loop van omstandigheden 
is, maar echt tactisch is het 
niet. Ons standpunt is dat 
het Zandvoorts Museum 
gewoon het Zandvoorts 
Museum moet blijven, waar-
bij de historie en cultuur 
van Zandvoort het thema is. 
Wij zijn voor een museum van 
geluiddragers, maar dan niet 
op het Gasthuisplein”, aldus 
het CDA.

Het eerstkomende politieke 
overleg over het Zandvoorts 
Museum vindt plaats tijdens 
de vergadering van de com-
missie Projecten & Thema’s 
op 25 februari aanstaande. 

Onrust over 
Zandvoorts Museum

Er is de laatste dagen onrust ontstaan over de interne verbou-
wing van het Zandvoortse Museum. Volgens de museumbe-
heerder is er niets aan de hand en is er geen sprake van ge-
reedmaken voor de collectie geluidsdragers en -spelers van 
Jelle Attema. Toch is de politiek argwanend en heeft OPZ en-
kele vragen aan het college gesteld. Ook het CDA mengt zich 
in de discussie.

Sinds 1 september 2008 is de Kofieclub Zandvoort van eigenaar gewisseld. Aan het Kerk-
plein bestieren Ad Rampen, zijn vrouw Siepie van der Horst en haar dochter Tessa, die een 
koksopleiding heeft gevolgd, het horecabedrijf.

Voor Rampen is het een 
nieuwe ervaring want zijn 
werkzaamheden liggen gro-
tendeels bij interim consul-
ting, beheer en managemen-
tondersteuning, maar Siepie 
komt uit het bedrijfsleven. “Ik 
kom uit Sneek waar wij een 
boerderij aan het water had-
den. Spoedig kwamen wa-
tersporters langs die graag 
koffie wilden drinken en al 
snel verhuurden wij apparte-
menten en boten. Dat hebben 
wij tot 1994 gedaan, waarna 
ik samen met mijn zoon in de 
jachtbouw terecht kwam. In 
2006 ben ik na mijn huwelijk 
in Zandvoort komen wonen 
en wilde graag weer in de 
horeca aan de slag”, aldus 
Siepie.

De kofieclub waar zij regel-
matig kwamen kwam te koop 

Koffieclub Zandvoort

en die kans wilden zij beide 
graag benutten. Ad: “Wij bou-
wen voort op wat de vorige 
eigenaren zeer goed heb-
ben gedaan, maar geven er 
een stuk eigen invulling aan. 
Wij willen er voor zorgen dat 
men de Kofieclub Zandvoort 
het gezelligste dorpspavil-
joen van Zandvoort vindt, 
waar je de lekkerste (Douwe 
Egberts) kofie, slagroom en 
huisgemaakte soepen kan 
bestellen.” Ook wat gastvrij-
heid betreft wil het echtpaar 
de beste zijn. Naast de goede 
producten liggen de dage-
lijkse krant, de nieuwste lees-
map en allerlei spelletjes voor 
het grijpen, terwijl er voor de 
kinderen puzzeltjes en kleur-
potloden voorradig zijn. Heel 
handig, vooral voor toeristen, 
is de mogelijkheid tot ‘inter-
netten’. Voor slechts € 1 per 

kwartier zijn twee compu-
ters beschikbaar. Daarnaast 
zijn ook kleine honden van 
harte welkom in de zaak, 
mits zij droog en schoon zijn, 
aangelijnd en onder de tafel 
liggen. In het midden van de 
zaal staat een aparte vitrine, 
waarin kettingen voor slechts 
€ 2 liggen. De opbrengst komt 
ten goede aan het Rode Kruis 
Zandvoort. Een leuk cadeau-
tje is de ‘verwenbon’ voor elk 
gewenst bedrag.

De Kofieclub Zandvoort be-
schikt over een grote, sfeer-
volle zaal met 80 zitplaatsen 
en een apart vertrek voor 
groepen tot maximaal 40 per-
sonen met steeds wisselende 
kunst aan de muren. Ideaal 
voor verjaardagen met aan-
gepaste catering, maar ook 
wordt er wekelijks geklaver-

jast of gebridged. Het riante 
terras beschikt over 23 tafel-
tjes en is met goed weer de 
hele dag in de zon gelegen.

De menukaart biedt een rui-
me sortering en ‘voor elk wat 
wils’. In deze tijd is de erw-
tensoep (‘werelberoemd in 
Zandvoort’) met roggebrood 
en katenspek een aanrader, 
maar ook voor een goede 
biefstuk van de haas draaien 
Siepie en Tessa de hand niet 
om. Visgerechten als schar-
ilet, zalmilet, tilapiailet en 
victoriabaarsilet gebakken 
in roomboter met uitge-
breid garnituur, zijn niet te 
versmaden. Om de dag te 
beginnen kan men terecht 
voor een zeer luxe ontbijt-
buffet, de lunchkaart biedt 
vele lekkere en goedkope 
suggesties en ‘s middags 
op je gemak genieten van 
een high tea behoort even-
eens tot de mogelijkheden. 
Daarna volgt van 16.00 
uur tot 18.00 uur borrel-
tijd, waarin speciale bieren 
en wijnen voor € 2,50 per 
glas worden geserveerd. 
Gegarandeerd een prettige 
dag dus!

Koff ieclub Zandvoor t , 
Kerkplein 7, is elke dag ge-
opend van 08.30 tot 18.00 
uur, in de zomermaanden 
van 08.00 tot 22.00 uur. 
Meer informatie krijgt u via 
www.koffieclubzandvoort.
nl.

“Een geweldige kracht en 
samen moet het lukken!”, 
aldus Maura. Ondertussen 

heeft Maura aan groep 8 van 
de basisscholen en de brug-
klas van de Wim Gertenbach 
Mavo een enquête uitgedeeld 
om te peilen hoeveel animo er 
voor haar project is. 

Ambassadeur 
In het voorjaar wordt een be-

Als steun in de rug heeft 
Maura ‘Letters of intent’ van de 
politie, gemeente en Pluspunt 
ontvangen. Bovendien heeft 
de directie van Pluspunt zijn 
medewerking toegezegd en is 
Renz Koning, jeugdwerker bij 
Pluspunt, al twee uur per week 
actief voor de stichting bezig. 

Gezocht in Zandvoort: een geschikte ruimte voor tieners 
Maura Renardel de Lavalette is initiatiefneemster van 
Stichting 1216 Forgotten Foundation. Momenteel is Maura 
in onderhandeling met de gemeente om het voormalige 
horecagebouwtje bij het busstation te huren. Ze is ontzet-
tend hard bezig om de benodigde inanciën rond te krij-
gen. Maar ze is er nog lang niet. 

neiet golftoernooi in samen-
werking met Open Golf Zand-
voort georganiseerd, met 
aansluitend een kunstveiling 
om gelden te generen. Verder 
is ze op zoek naar een bekende 
Zandvoorter die zijn of haar 
naam als ambassadeur wil ver- 
binden aan Stichting 1216 For-
gotten Foundation. Zodra er een  
locatie gevonden is, zijn meu-
bels voor de inrichting welkom 
en ook een muziekinstallatie 
én muziekinstrumenten om te 
‘jammen’. Verder zijn mensen 
die haar willen helpen wel-
kom, want alleen het wiel uit 
vinden is best moeilijk. Bent u 
geïnteresseerd? Voor meer in-
formatie: maura@zoomey.nl. 

Doelstelling
Stichting 1216 Forgotten 
Foundation heeft als doelstel-
ling: een ‘thuis’ creëren voor de 
Zandvoortse tieners van 12 tot 
16 jaar. Men wil daarmee de 
jeugd van de straat houden en 
zo  hangjongeren voorkomen. 
Tevens zorgt de Stichting dat de 
jeugd zich thuis voelt met een  
ruimte om huiswerk te maken. 
Ook kunnen de tieners eten en 
alcoholvrij drinken, elkaar ont-
moeten en worden hun ideeën 
zoals fotowedstrijd, jam ses-
sions, karaoke, koken, toneel, 
discussieavond etc. uitgevoerd. 
Daarbij kunnen ze met hun 
verhalen en problemen altijd 
bij het thuishonk terecht.

Rob Greeven

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl Kim Dekker

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Timo Greeven Suzanne Schouten

Bm Van Alphenstraat 55-14 € 157.500,= k.k.
Dr. C.A. Gerkestraat 30 Rd € 239.000,= k.k.
De Favaugeplein 43-2   € 279.000,= k.k.
Hogeweg 68A    € 419.000,= k.k
Nieuwstraat 13    € 269.000,= k.k.
Martinus Nijhoffstraat 101 € 359.000,= k.k.
Sara Roosstraat 18   € 279.000,= k.k.
Tolweg 39    € 599.000,= k.k.

Celsiusstraat 192-16            € 234.000,= k.k.  
Dr. J.G. Mezgerstraat 135           € 485.000,= k.k.  
Haarlemmerstraat 49            € 295.000,= k.k.  
Julianaweg 22                    € 589.000,= k.k.  
Martinus Nijhoffstraat 5          € 329.000,= k.k.  
Matthijs Molenaarstraat  1      € 529.000,= k.k.  
Schuitengat 51                   € 247.500,= k.k.  
Ronald Ketellapperstraat 15    € 239.000,= k.k.**

Koop in februari een woning en betaal slechts 3% overdrachtbelasting!!!*
De deelnemende panden van het open huis en de actie zijn:

* Vraag naar de actievoorwaarden. **geen deelname open huis.

Proiteer en bespaar duizenden euro’s!!! 
Zaterdag 7 februari a.s. OPEN HUIS van 11:00 tot 14:00 uur!

door 
Erna Meijer
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van mijn hond Micky op het 
strand of in de duinen komen 
de fraaiste gedachten naar bo-
ven. Maar ik krijg ook veel in-
spiratie onder de douche”, was 
het eerlijke antwoord van Ada. 
Ze vertelde hoe haar passie 
jaren geleden was begonnen. 
“Een bijzonder vrouw, Wanda 
Sieradzka, was degene die me 
heeft aangezet om mijn eerste 

van Mariska van Huissteden 
en Ankie Miezenbeek zou 
het idee niet verder van de 
grond zijn gekomen. Met 
medewerking van The Beach 
Pop Singers, verkeersrege-
laars, enthousiaste vrijwil-
ligers, Zandvoortse onder-

Tekst en foto Nel Kerkman 

In een genoeglijke twee-
spraak ontfutselde Pieter 
Joustra dichteres Ada Mol al 
haar geheimen. “Hoe en waar 
kom je aan je inspiratie”, was 
één van Joustra’s vele vragen. 
“Gelukkig is Zandvoort in het 
bezit van mooie natuurgebie-
den en tijdens het uitlaten 

Tekst en foto Nel Kerkman

Even terug naar december 
2008, toen Virgil Bawits het 
idee kreeg voor de sprook-
jeswandeling rondom het 
Kerkplein. Zonder de ge-
weldige organisatietalenten 

Rijmen en dichten zonder je ‘hempie’ op te lichten

Extraatje voor Rekreade en weeskinderen Oost-Congo

Het ontstaan van de jaarlijkse gedichtendag komt oorspronkelijk uit Engeland. Daar staat 
al decennia lang de laatste donderdag van januari in het teken van de poëzie. Pas sinds 
2000 schenken Nederland en Vlaanderen aandacht aan deze bijzondere dag. De Zandvoort-
se bibliotheek had voor deze feestelijke middag ‘Dichter bij Zee’ Ada Mol uitgenodigd. Als 
leuke bijkomstigheid ontpopte Pieter Joustra, radiopresentator bij ZFM, zich als een per-
fecte speaker. Hij gaf alle aanwezigen de ruimte om haar of zijn gedicht voor te dragen.

Totaal onverwachts kreeg lerares Maaike Cappel van groep 
3a van de Oranje Nassauschool afgelopen vrijdagochtend 
hoog bezoek. De organisatoren van de sprookjeswande-
ling, Mariska van Huissteden, Ankie Miezenbeek en Dien 
Fransen, verrasten samen met wethouder Gert Toonen de 
klas met een bliksembezoek.

Onder toeziend oog draagt Louise van Wensen haar gedicht voor

Overhandiging van twee cheques

gedichtenbundel ADAcadabra 
uit te geven. Sindsdien ben ik 
me verder gaan verdiepen in 
het dichten. Daarna is de bal 
gaan rollen toen ik me aan-
meldde voor de titel: Dichter 
bij Zee.” Sindsdien wordt Ada 
overal als dorpsdichter uitge-
nodigd. In 2008 is ze samen 
met collega dichter Marco 
Termes naar het stadsdichter-

nemers en gemeentelijke 
financiële ondersteuning 
werd het een super sprook-
jesavond. De opbrengst van 
het evenement zou naar 
goede doelen gaan.

Geldelijke bijdrage
Maar de delegatie was 
niet  naar de Oranje 
Nassauschool gekomen 
om te vertellen hoe succes-
vol de sprookjeswandeling 
was geweest. Ze kwamen 
langs om aan ‘juf’ Maaike 
een cheque te overhandi-
gen. Cappel is de stuwende 
kracht bij Stichting Rekreade 
die elk jaar gedurende twee 
weken in de zomervakantie 
activiteiten organiseert 
voor Zandvoortse kinderen. 
Stichting Rekreade werd 
verrast met een geldelijke 
bijdrage van € 373. Exact 
eenzelfde bedrag mocht 
ook wethouder Toonen in 
ontvangst nemen voor de 

Perpetuum Mobile bij  

De Boer en Zwart Fysiotherapie

Met ingang van 5 januari zijn wij gestart met Perpetuum Mobile, beweegprogramma’s  

om mensen, met al dan niet “chronische” klachten o.a. C.O.P.D., diabetes, overgewicht  

en hartklachten, te activeren, in beweging te krijgen en te houden Wij richten ons 

m.n. op mensen die zich niet thuis voelen bij een sportvereniging of fitnessclub.  

Plezier in het bewegen zal voorop staan. Wij hebben ons in het afgelopen jaar speciaal  

laten scholen om mensen met bovengenoemde aandoeningen en klachten te 

begeleiden, dit natuurlijk naast de ervaring en expertise, die wij al in huis hebben. 

Middels een gevarieerd programma zal er aandacht zijn voor het cardio, spier-

versterking en ontspanning. Het programma is er op de maandag- en woensdagavond.  

Verder kunnen en zullen wij informatie verstrekken over de zin van actief zijn en 

belang van bewegen bij “chronische” klachten en aandoeningen. Wij hopen middels 

deze jaarronde beweegprogramma’s in een behoefte te voorzien binnen Zandvoort. 

Perpetuum Mobile krijgt steun van de diverse huisartsen. Uw zorgverzekeraar  

betaalt mogelijk ( gedeeltelijk ) de kosten, raadpleeg uw polis.  

Mocht u nog vragen hebben of verdere informatie willen,  

neem dan contact op met Fysiotherapie De Boer en Zwart:  

023-5712572 of info@fysiotherapiedeboerenzwart.nl

concours in Lelystad geweest 
en op 30 januari 2009 verte-
genwoordigde ze Zandvoort in 
Roermond. Daarnaast maakt 
ze elke maand een gedicht 
voor de gemeente Zandvoort 
en wordt ze bij speciale gele-
genheden, zoals een opening 
van een tentoonstelling, uit-
genodigd.

Inspiratie
De vele oude en nieuwe ge-
dichten die Ada tussen het 
vraaggesprek voordroeg, in-
spireerden de aanwezigen 
om ook naar voren te komen. 
Soms droeg men spontaan 
een gedicht voor dat ter 
plekke was opgeschreven 
of werden er gedichten uit 
een bundel voorgelezen. Ook 
beginnende dichters lieten 
hun zielenroerselen horen. 
Tijdens het genoeglijk sa-
menzijn stelde Joustra ten-
slotte aan iedereen de vraag: 
wat is uw lievelingsgedicht of 
dichter? Bovendien ontkwam 
ook Joustra er niet aan om 
een gedicht voor te dragen. 
Met ‘De gedoomde zee’ van 
Kunstkracht 12 werd gedich-
tendag 2009 afgesloten.

weeskinderen in Congo. 
“Want Zandvoort is de eer-
ste gemeente in Nederland 
waar 12 februari een collecte 
van start gaat (georgani-
seerd door World Initiative 
for Orphans) met het doel 
geld in te zamelen voor een 
veilige opvang van weeskin-
deren in Oost-Congo”, ver-
klaarde Toonen. De donatie 
van € 373 zal zeker goed van 
pas komen.

Ook volgend jaar
De opkomst voor de sprook-
jeswandeling 2008, vertel-
den Van Huissteden en 
Miezenbeek, was bijzonder 
geslaagd en krijgt dit jaar 
zeker een vervolg. Daarbij 
wordt de ambiance vergroot 
met het Gasthuisplein en 
komt er een kleinschalig 
kerstmarktje met eventueel 
een levende kerststal. Ook 
dan zullen de opbrengsten 
naar een goed doel gaan.

Gaat u op vakantie?

Voor al uw reizigersadvies, inclusief gele koorts, 

kunt u terecht bij het Huisartsen Centrum Zandvoort 

aan het Beatrixplantsoen 1-B, gecertificeerd centrum 

voor reizigersadvisering

Voor informatie:

Huisartsen Centrum Zandvoort, 

Beatrixplantsoen 1-B,

tel: 023 - 5732023

ren heeft hij de 
teken- en schil-
derkoorts goed 
te pakken. In het 
dagelijkse leven 
is hij werkzaam 
als  beeldend 
therapeut in de 
psychiatrie. De 
fascinatie voor 
koeien, kalfjes 
en stieren komt 
voort uit zijn er-

varingen op de boerderij van 
zijn schoonouders. De boer-
derijdieren zijn met acryl op 
canvas geschilderd en staan 
centraal in de expositieruim-
te van bibliotheek Duinrand 
vestiging Zandvoort. 

Deze maand maakt de 
tentoonstelling van de 
Zandvoortse Lillian Gaus in 
de bibliotheek plaats voor 
René Nelissen uit Hillegom. 
René tekende als kind al 
veel, maar pas de laatste ja-

Koeien, stieren en kalfjes

de prestaties van een aantal 
jonge acteurs met name in 
de typetjes die ze moesten 
neerzetten. Dit werd door het 
publiek gewaardeerd en zij 
toonde dat door het gooien 
van rozen.

Helaas waren er (weer!) te wei-
nig kaarten beschikbaar om-
dat familieleden en vrienden 
al via de acteurs voorrang had-
den gekregen. Wil Los Zand in 
de toekomst doorgroeien, dan 
zou een tweede voorstelling, 
en meer zitplaatsen in de zaal, 
aanbevelenswaardig zijn want 
Zandvoort moet hier volop van 
kunnen genieten!

Een duidelijk meer ervaren 
gezelschap, ten opzichte van 
dat van vorig jaar, heeft op een 
groot aantal onderdelen van 
de theatersport, theater à la 
De Lama’s waarin het publiek 
een groot aandeel heeft, de 
nodige vooruitgang geboekt. 
Ad rem, origineel en gericht 
werd er ‘gesport’, gadegesla-
gen en beoordeeld door een 
strenge jury waar het publiek 
het regelmatig niet mee eens 
was en dat ook liet blijken door 
het gooien met natte sponzen 
naar de drie ‘rechters’. Het ge-
heel werd uitermate professi-
oneel gepresenteerd door Leo 
van Esch. Wat opviel waren 

Hilarische taferelen  
bij Los Zand

Het Zandvoortse theatersportgezelschap Los Zand, voortge-
komen uit de Pluspunt-cursus theatersport, heeft zaterdag-
avond in De Krocht weer voor hilarische taferelen gezorgd. 
Een volle zaal heeft dan ook een grandioze avond beleefd!

Theatersport in De Krocht

Van harte welkom in 

Wapen van Zandvoort, eten en drinken...
  

Nog 9 dagen en dan gaat Wapen van Zandvoort,  
eten en drinken... weer open.

 
Graag nodigen wij u uit op zaterdag 14 februari a.s. tussen  

17.00 en 18.30 uur om getuige te zijn van de openingshandeling.

 
Tevens bestaat meteen de mogelijkheid om  

‘Vriend van het Wapen’ te worden.
Dit lidmaatschap verzekert u van een aantal  

leuke bijeenkomsten per jaar en korting.
 
 

Wapen van Zandvoort, eten en drinken... 
maar ook voor uw feest, bruiloft, zakelijke bijeenkomst en private dining.

 

Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl

Jeroen en Bart Schuitenmaker

tel: 023-8223780

3- GANGEN WEEKMENU

Voorgerecht
Pizza van Tonijn

Pappadum met een Carpaccio van 
yellow fin tonijn geserveerd met wasabi

mayonaise en een lente uitje.
Of

Carpaccio Albatros
Carpaccio van rundvlees met olijfolie, 

pijnboompitten en parmezaan.

Hoofdgerecht
Noordzeetong 400 gram

Lekker in de roomboter gebakken tong  
geserveerd met frites.

Of

Entrecôte Café de Paris
Runder entrecôte met kruidenboter  

gegratineerd en geserveerd met frites.

Dessert
Citroentaart

Menu p/p € 29,50

4- GANGEN KREEFTMENU

Voorgerecht
Kreeftencocktail

Cocktail van rivierkreeftstaartjes 
geserveerd met toast.

Tussengerecht
Bisque Homard

Licht gebonden kreeftsoep met een  
gebakken gamba, room en aan tafel
afgemaakt met een scheutje cognac.

Hoofdgerecht
Kreeft thermidor

Hele kreeft uit de oven met verse 
bladspinazie, beurre blanc en gegratineerd  
met parmezaan, geserveerd met tagliatelle.

Dessert
Cheese cake

Huisgemaakte cheese cake met  
amarene kersen en hangop.

Kreeftmenu € 39,50 p/p

Haltestraat 26 - Zandvoort
023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand februari:
Twee personen ( 800 gram )

Stamppot naar keuze
voor maar 5 Euro

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby -Art- Gasthuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
H&T Klussenbedrijf - 06 25548778
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 
 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.
Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxalex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Tot 12 februari: Eiken vloerdelen 19 cm breed van € 56,-- 
nu voor € 45,-- per m² in de kleuren eiken naturel en eiken wit

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 5% korting 
op de gehele collectie

H & T Klussenbedrijf
Onderhoud, renovatie en nieuwbouw,
24 uursservice
Tony van Haren
Allround en altijd de goedkoopste!
15% korting op arbeidsloon
Hogeweg 62/9 - Zandvoort
Tel. 06-2554 8778
tonysklussen@gmail.com

Haltestraat 48

2042 LN Zandvoort

023-5733092

www.chocoladehuiswillemsen.nl

Pindarotsjes

melk, puur, wit

3 ons halen

2 ons betalen

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  

afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS
 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Uw speciaalzaak voor teken-  
en kunstschilderbenodigdheden

Sieraden van Jolie
20% korting

Schildersezels
15% korting

Gasthuisplein 6 (naast het Circus)

5% korting cursus  
tiener- of kinderyoga
Initiatief van Nympheia- ontdek 
een nieuwe ervaring van welzijn

www.yogavoorkids.com

Voor ZandvoortPashouders
hele maand februari:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bij aankoop van  
een merk zonnebril,  

Ray Ban, Persol:
Gratis enkelvoudige zonneglazen

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

Leverkaas +
Katenspek +
Rauwe ham

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Op vertoon van de ZandvoortPas

een les huiswijn i.p.v. € 17,50

voor € 16,- (wit, rood of rosé)
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting 
op een cadeaubon
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Onze huiswijn Resplandy
kwaliteitswijn uit 

de Lanquedoc
3 soorten: Merlot, 

Sauvignon Blanc of Rosé

nu per les € 3,98
3 voor 10 euro!

Ruim twintig jaar zit Christos al in het 
horecavak. Hij begon zijn loopbaan in 
zijn geboorteland Griekenland. Daarna 
stak hij de landsgrenzen over en werkte 
voor een aantal jaren in Duitsland. “In 
1984 kwam ik in Zandvoort terecht. Ik 
vind het een heel mooi en gezellig dorp. 
De mensen zijn vriendelijk, het is lekker 
dicht bij de zee en de sfeer is hier goed. 
Ik voel me hier thuis, dus besloot ik om 
hier een Grieks restaurant te beginnen”, 
vertelt Christos. In 2003 opende Zaras 
voor het eerst de deuren. De zaken gaan 
goed. “De Griekse keuken wordt hier ge-
waardeerd, dat geeft een goed gevoel. 
We hebben inmiddels veel vaste klanten, 
dat maakt het werk extra leuk”, vertelt 
Christos enthousiast. 

De sympathieke Griek is niet alleen de 

eigenaar van Zaras, maar tevens ook 
de kok, gastheer en de bediening. 
Samen met zijn team zorgt hij elke 
avond voor de Griekse gastvrijheid 
en gezelligheid. Op het menu staan 
diverse typische Griekse specialitei-
ten, zoals Mousaka, Souvlaki, Giros 
schotel en verschillende vlees- en vis-
gerechten van de grill. Een keer in de 
maand wordt er een speciale Griekse 
avond gehouden met live muziek. 

ZandvoortPas
Voor de ZandvoortPashouders heeft 
Zaras elke maand een andere aan-

bieding. “We hebben geen vaste 
aanbieding, want we willen dat het 
voor de ZandvoortPashouders een 
verrassing blijft. Het kan bijvoorbeeld 
een korting van 10% zijn of een gratis 
drankje van de zaak”, aldus eigenaar 
Christos. 

Café - restaurant Zaras is te vinden in 
de Haltestraat op nummer 7. Het is 
elke dag van de week geopend vanaf 
16.00 uur. Voor meer informatie kunt 
u de website bezoeken: www.zaras.
nl. Tel. 5716631, e-mail info@zaras.nl.  

Voor wie zich even helemaal in Griekenland wil wa-
nen is een bezoek aan het café - restaurant Zaras 
meer dan waard. Zaras staat bekend om de heerlij-
ke Griekse authentieke gerechten, lekker drinken, 
gezellige sfeer, grote gastvrijheid en goede service. 
“We willen onze gasten een onvergetelijke avond 
bezorgen, daar doen we ons uiterste best voor”, al-
dus de trotse Griekse eigenaar Christos Zaras. 

Griekse authentieke specialiteiten, warmte en gezelligheid bij
café – restaurant Zaras 
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Kleinzoon van?
Met veel liefde vertelt Alex over zijn overleden grootou-
ders Henny en Miep Hildering die een parfumeriezaak in 
de Kerkstaat hadden. Trots vertelt hij over de Koninklijke 
Onderscheiding van zijn opa Henny en diens grote inzet 
als voorzitter van de Zandvoortse Handelsvereniging en de 
toneelvereniging ‘Wim Hildering’. “Als kind kwam ik vaak in 
de winkel en ik weet nog heel goed wat een drukke win-
kelstraat de Kerkstraat was. Niets is daar van over. Op de 
plek van de parfumeriezaak rijden nu miniauto’s en voor-
aanstaande winkels zijn uit het straatbeeld verdwenen. De 
boulevard mag, wat mij betreft, best meer allure krijgen 

met een Holland Casino Zandvoort in de Las 
Vegas stijl. Ook moeten we zuinig zijn 

op de natuurgebieden rondom ons. 
Verder zal het vandalisme dat nog 

steeds in de Vondellaan en de 
Van Speijkstraat aanwezig is, 
met eventueel beveiligings-
camera’s, moeten worden 
aangepakt”, zegt hij.

Scharregat
Net zoals ik vindt Alex het 
jammer dat het carnaval uit 

Zandvoort verdwenen is. Als 
klein jochie deed hij mee aan 

de kinderoptochten en ooit won 
hij, verkleed als prins Bobo de 1e, 

een prijs. Geen wonder als je vader 
Prins Jan den Ursten (Jan van der Broeck) 

is geweest en je opa Henny als nestor van het 
carnaval in Zandvoort (1987) werd uitgeroepen. Heel goed 
kan hij zich de spectaculaire intochten en de carnavalsfees-
ten in hotel Bouwes herinneren waar niet één maar drie 
zalen gevuld waren met dansmariekes en feestgangers. 
Verder komt in ons gesprek duidelijk naar voren dat Alex 
een goede ambassadeur is voor de badplaats. Met zijn foto 
toont hij hoe ‘zijn Zandvoort’ eruit ziet, met af en toe regen 
en zonneschijn. In hart en nieren is hij een echte Zandvoorter 
en er moet heel veel gebeuren voordat Alex en zijn gezin uit 
Zandvoort zouden vertrekken. 

Dorpsgenoten

De foto van Alex (38) was een toevalstreffer. Tijdens de 
Sinterklaasinkopen lag het Raadhuis gedeeltelijk in de zon 
met op de achtergrond een mooie regenboog. “Het was een 
geweldig gezicht en ik pakte mijn mobieltje om dit moois 
vast te leggen. Niet eens met de bedoeling om mee te doen 
aan de fotowedstrijd. Ik liet de foto aan een ken-
nisje zien en zij vond hem ook geweldig. Na lang 
aarzelen heb ik de foto ingestuurd en was 
heel verbaasd toen mijn foto tussen de 
25 genomineerden in de krant stond. 
Natuurlijk was het ontzettend leuk 
dat mijn foto als nummer 1 werd 
gekozen. Ik heb veel reacties gehad 
en eigenlijk wilde niemand gelo-
ven dat de foto met mijn mobiele 
telefoon was gemaakt!” Alex heeft 
inmiddels een digitaal fototoestel 
aangeschaft. Wie weet is door mee-
doen aan de fotowedstrijd een leuke 
hobby ontstaan.

Hengelsport
Eén van zijn grootste liefhebberijen is vissen 
vanaf het strand of bij de pier. Samen met een 
vriend vist Alex meestal in Frankrijk of gaat hij samen 
met zijn zoon naar het Zwanenmeer om daar een hengellijn-
tje uit te zetten. Buiten de hengelsport is Alex een echte race-
fanaat en hij kijkt graag naar voetbal, vooral als Ajax speelt. 
Voor de gezelligheid tennist hij bij Tennisclub Zandvoort 
maar daar houdt het sportieve gedeelte geheel bij op. Dat 
heeft alles te maken met zijn wisseldiensten als assistent 
speelautomaten bij Holland Casino Zandvoort waar hij al 15 
jaar werkzaam is. “Het bevalt me er nog steeds prima en ik 
ga met veel plezier naar mijn werk. Het casino is een pracht 
bedrijf en ik ben trots dat ik er deel van uit maak.”

Alex van de Poll 
door Nel Kerkman

Gewoon een foto maken met je mobieltje kan grote gevol-
gen hebben. Deze week staat de winnaar van de fotowed-
strijd van de Zandvoortse Courant als dorpsgenoot centraal. 
Zijn naam is Alex van de Poll, vanaf zijn geboorte woont hij 
in Zandvoort en hij vindt het een geweldig dorp.

                       Alex van de Poll 

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

8 februari

Après-Ski feest
Met DJ’s en diverse artiesten

Aanvang: 16.00 uur

Vanaf heden:

Saté in Danzee 
tot een uur of twee!

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand 06-4342 9783 / Gillis Kok 06-460 460 26

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  Wekelijks uw aanbieding in de Zandvoortse Courant in full colour
•  U bepaalt helemaal zelf  welke aanbieding u doet voor Pashouders
•  Gratis redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer
•  Extra: alle aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  Veel promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in o.a. de Zandvoortse Courant, maar ook buiten 
 Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen, dus ook niet-Zandvoorters (en er zijn er al een aantal…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar, waarop u zelf uw 
 ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

Grieks Restaurant Filoxenia
Haltestraat 49 - Zandvoort
Tel.: 023-5734920
www.filoxenia.info 

Grieks Restaurant

elke donderdag
Dagschotel

à € 9,75
Wekelijks een 
wisselend menu

Kerkstraat 14, 

2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00- tot 22.00 uur

maandags gesloten

Geen zin om te kokkerellen?
Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen o.a.:
visgerechten - vleesgerechten
zoals spare ribs - saté!

Vraag ook naar onze wisselende 
weekschotels (o.a.) kippotje, 
nasi enz.

Bel: 5712102  
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

www.sportinzandvoort.nl
“Sport is goed voor lichaam en geest”

Vlammen voor vrijheid

Voor wie nog niet van 
Amnesty International heeft 
gehoord, een kleine uitleg. 
Amnesty is een onpartijdige 
en onafhankelijke organisa-

tie die strijdt voor de men-
senrechten. Omdat Amnesty 
onafhankelijk is ontvangt 
zij geen geld van politieke 
partijen of van de regering. 

Daarom is het ook zo belang-
rijk dat u een paar muntjes in 
de collectebus gooit.

De Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens 
bestaat zestig jaar. In deze 
verklaring is vastgelegd dat 
iedereen mag zeggen, schrij-
ven, denken en geloven wat 
hij wil. Dat iedereen mag 
samenkomen met wie hij 
wil. Dat niemand mag wor-

In de periode van 8 tot en met 14 februari komen de col-
lectanten van Amnesty International bij u aan de deur. 
Laat deze mensen, die dit geheel belangeloos doen, niet in 
de kou staan. Uw geld zal goed worden besteed, Amnesty 
heeft het CBF-keurmerk van het Centraal Bureau Fondsen-
werving. den gemarteld, dat iedereen 

wordt beschermd door de 
wet. Het lijkt allemaal heel 
simpel, maar helaas is er 
voor Amnesty over de hele 
wereld nog veel werk te ver-
richten.

Weermodellen momenteel  
zeer wispelturig

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

In november 2008 hadden 
we voor het laatst dub-
bele temperatuurcijfers. In 
Zandvoort was de hoogste 
januaritemperatuur bijna 
9˚C en we moeten hele-
maal teruggaan naar de 
zeer koude januarimaand 
van 1987 om een vergelijk-
bare hoogste januaritem-
peratuur te kunnen note-
ren. Zelfs in enkele grote 
winters uit het verleden 
kwam de temperatuur wel 
eens tot 10˚C of iets meer 
in het land. 

De conclusie mag dan ook 
luiden dat een traditionele 
milde zuidwestcirculatie 
ontbrak tot nu toe in deze 
winter en het ziet er ook 
niet naar uit dat die er in vol 
ornaat zit aan te komen bin-
nen een week. Omvangrijke 
lagedrukgebieden, voorna-
melijk gevuld met vrij kou-
de lucht op hoogte, maken 
aanvankelijk nog de dienst 
uit deze eerste februari-
week. 
Na de koudste waai(zon)
dag van de winter met een 
gevoelstemperatuur tegen 
de -10˚C, lijkt de kou nu ge-
leidelijk uit de lucht te zijn. 
Voorbije maandag sneeuw-
de het nog wat, maar meer 
dan 128 vlokken werden 
niet geteld.

Na een redelijke en kalme 

woensdag met zonnige 
perioden (de beste dag 
van de week), viel het 
vandaag op donderdag al-
weer tegen met het weer 
en bleef het niet droog in 
Zandvoort en Bentveld. 
Vrijdag en het weekeinde 
verlopen licht wisselval-
lig zonder opzienbarende 
temperaturen. 

De weerkaarten op de 
middellange termijn van 
zowel het Europese als het 
Amerikaanse model, laten 
het eerst verzachten rich-
ting 10 februari. De model-
len zwabberen enorm en 
inmiddels kan er zo weer 
een koudere variant wor-
den aangegeven. Het is 
op dit moment niet zinnig 
om concrete uitspraken te 
doen over het weer van 
eind volgende week, want 
om eens een cliché van stal 
te halen: het kan vriezen 
en het kan dooien. 

Twintig jaar terug werd 
het trouwens bijna 15˚C 
in onze regio half febru-
ari. Aan het einde van de 
sprokkelmaand kan het 
zelfs al even lente worden, 
zoals in 1990 met terras-
temperaturen tot bijna 
20˚C in Limburg. 

weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur
Max 5-6 6 4 5
Min 1 3 2 1
Zon 20% 25% 40% 45%
Neerslag 40% 30% 35% 40% 
Wind zzo. 3-4 zw. 3-4 wnw. 4-5 wzw. 4-5

Het blijft nog even aan de tamelijk kille kant in Zuid-
Kennemerland en het is zelfs niet ondenkbaar dat deze 
sprokkelmaand, net als de voorbije louwmaand, te 
koud de boeken in zal gaan. Opmerkelijk deze winter is 
het ontbreken van zeer zachte fasen, waarbij het kwik 
de 10˚C overstijgt.
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Spion Van Oranje

Als Nederland wordt be-
dreigd door de terroristi-
sche tweelingbroer van 
de couturier Francois van 
Vliet, lijkt Francois de 
enige die ons kan redden. 
Onhandig als hij is, moet 
Francois de plaats van 
zijn gestoorde broer in-
nemen en zijn plannen 
stoppen. Het is echter 
nog maar de vraag of 
Francois zelf niet meer 
schade aanricht dan 
zijn broer.

 

Alleen
Uiteindelijk gaat het iedereen 
een keer gebeuren. Je gaat het 
ouderlijk huis uit. De auto 
wordt volgeladen met dozen, 
een dekbed, kleding en hier en 
daar steekt een kandelaar uit 
de achterbak. Moeders staat 
op de stoep te zwaaien met 
een fotocamera in haar hand. 
En zo ben je van de ene op de 
andere dag verantwoordelijk 
voor een eigen huis. Dat bete-
kent koken, wassen, strijken, 
schoonmaken en voor jezelf 
zorgen. Een hele opgave dus. 
Op de eerste avond in mijn 
nieuwe onderkomen test ik 
alvast de nieuwe douche. 
Helaas kan hij nog niet han-
gen, maar vasthouden kan 
natuurlijk ook. Vanavond ga 
ik naar een feestje, dus nog 
even snel mijn benen sche-
ren… Shit, dat gaat toch even 
lastiger dan verwacht. In de 
ene hand het mesje, in de an-
dere de douchekop, kletter de 
kletter. Natuurlijk. Uiteindelijk 
heb ik een manier gevonden 
door de douchekop rustig 
achter de slang te leggen. Yes, 
dit gaat goed! TRRRRRINGGG! 
Daar gaat de deurbel… Oh no! 
Mam doe jij even open? Oh 
nee, dat kan dus niet meer! 
Met blote billen ren ik van de 
douche door de keuken naar 
de deur. Ik laat mijn vrien-
din binnen en zoek naar een 
handdoek. Terwijl ik om me 
heen kijk, kom ik erachter dat 
ik mezelf wel erg in de schijn-
werpers heb gezet. Aangezien 
de levertijd van de gordijnen 
nog even op zich heeft laten 
wachten… Tja, dit kan ieder-
een overkomen. Met de over-
buren heb ik in ieder geval op 
een exclusieve manier kennis 
gemaakt. Inmiddels ben ik vol-
ledig geïntegreerd in de buurt 
en dat is natuurlijk waar het 
uiteindelijk om gaat. Het zal 
wel even wennen zijn, vroe-
ger, lang geleden toen mijn 
ouders nog voor me zorgden, 
was alles wel lekker gemakke-
lijk. Nu hou ik me voorname-
lijk bezig met de vraag: “Wat 
zal ik eens eten vanavond?” 
Ach, misschien schuif ik wel 
gezellig aan bij paps 
en mams, die zijn ook 
maar zo alleen nu…

Donderdag 5 februari: 
Première van Spion Van Oranje in Circus Zandvoort. 
Nederland wordt bedreigd door de terroristische twee-
lingbroer van de couturier Francois van Vliet. De onhandige 

Francois neemt de plaats in van zijn gestoorde broer 
om zijn duivelse plannen te stoppen. Zal Nederland 
worden gered? Met rollen van Paul de Leeuw, 
Jennifer Hoffman, Nelly Frijda en Najib Amhali. 

Zaterdag  7 februari: 
Club Stalker met De Reddertjes: “ Lekker hiphop, 
lekker house, lekker alles!!!” Verwacht een mix 
van hiphop, R&B, soul, house, baltimore, electro 
en meer! Met de Jim Aasgier, DJ Wurtz, Youshefner. 
Lekker uit je dak op deze drie toppers! 00.00-05.00 
uur. Entree: € 6 (na 01.00 uur € 8)

Zaterdag 7 februari
Wie van de opzwepende beats van Soul, Motown 
en de Discohits uit de jaren 70’s & 80’s houdt kan 
de hele avond lekker dansen in De Lichtfabriek. 
Waan je terug in de tijd met lichteffecten,  
spiegelbollen, zwoele hazers en blacklightspots. 
De Lichtfabriek, Minckelersweg 2 in Haarlem. 
21.30 - 03.30 uur. Entree:  € 15. 

Zondag 8 februari
Jazz in Zandvoort met Edwin Rutten. De meeste jon-
geren kennen hem als Ome Willem met zijn bandje 
van vrolijke geitenbreiers. Maar Edwin Rutten kan 
meer, véél meer. Jazz is zijn lust en zijn leven. Wil je 
hem een keer live zien? Dan is dit je kans! Aansluitend 
heeft Café Neuf een speciaal 3 gangen verrassings-

menu samengesteld met aantrekkelijke korting. 
Theater ‘De Krocht’. Aanvang: 14.30 uur
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Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 

Yanks
Indian Club

Zoekt 

enthousiaste medewerker.

Info: 06-52634663

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93 -  dinsdags gesloten

Vanaf vrijdag 
6 februari

weer geopend!

De makers van Alles is Liefde, Zwartboek en Vet Hard  
komen in 2009 met de actiekomedie Spion Van Oranje.  
De Nederlandse première op 5 februari wordt ook in de 
Zandvoortse bioscoop beleefd.

Locatie Noord Locatie Centrum

Wijksteunpunt  Willemstraat 20

 Zandvoort Noord 2042 VB Zandvoort

Flemingstraat 55 Tel: 023 571 73 73

2041 VW Zandvoort 

Tel: 023 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

CurSuSSen en worKShoPS
Computercursus voor Senioren.
Er is nog plaats bij de Snuffelcursus, basiscursus en vervolgcursus.  

Op dinsdag van 10.00 u – 12.00 u in de Bibliotheek en op 

donderdag van 10.00 u – 12.00 u in Pluspunt Noord. 

Opgeven en informatie bij Pluspunt Centrum tel 571 7373

Stijldansen voor 8ste groepers!
Leer met elkaar dansen in je laatste basisschool jaar!

Met Rob Dolderman 

Woensdag 25 februari t/m 20 mei

17:00 – 18:00 uur

Fotograie gevorderden/beginners
Maandag 19:30 – 22:00 uur

Maandag 16 maart- 27 april

nordic walking
Dinsdag 9:00 – 10:00 uur

24 maart – 12 mei 

ACTiviTeiTen
Kinderdisco vrijdag 2 februari
Deze maand is het thema Valentijn. Een DJ zorgt met roman-

tische muziek dat alle kinderen lekker kunnen dansen en 

springen. Tijdens dit Valentijnsfeest is de zaal mooi versierd met 

natuurlijk veel hartjes en boterbriefjes. 

Een groep ervaren vrijwilligers,onder leiding van een beroeps-

kracht van Pluspunt, begeleidt deze avond en maakt er elke 

keer een feest van. De kinderdisco is er voor kinderen van  

6 t/m 11 jaar. Tijdens de disco kunnen de kinderen snoep, chips 

en drinken kopen. Eén glas limonade is bij de prijs inbegrepen. 

Prijs: € 1,-- 

informatie
Wijksteunpunt spreekuren

- Medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tus-

sen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt 

(Andere dagen in het Huis in de Duinen).

- Loket Zandvoort 
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.

-      wijkmeesters eMM 
Dinsdag 15.00-16.00 uur

- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend 10.00-11.30 uur. 

Sociaal raadslieden
De Sociaal Raadslieden van Kontext houden met ingang van  

6 februari a.s. wekelijks spreekuur in Zandvoort.  

Bewoners van Zandvoort kunnen bij de Sociaal Raadlieden 

terecht voor informatie en advies over o.m. uitkeringen, werk-,  

huur- en zorgtoeslag, echtscheiding, consumentenproblemen  

en belastingen.

U kunt op vrijdag zonder afspraak tussen 9.00 en 10.30 uur 

terecht op het inloopspreekuur bij Pluspunt in Noord (naast 

de Vomar)

Gijs de Roode, 24 jaar, leraar aardrijkskunde en CDA-raadslid:
“Als we Zandvoort serieus op de kaart willen houden is het belangrijk dat Zandvoort ook  
‘ s nachts bereikbaar is met het openbaar vervoer. Zeker tijdens het weekend als er veel men-
sen uit willen gaan in Zandvoort moet er de mogelijkheid zijn om gebruik te maken van de 
nachtbus of -trein. Het zou voor Zandvoort goed zijn als het openbaar vervoer ook na 01.00 uur 
zou rijden, zodat het aansluit bij de sluitingstijden van sommige horecabedrijven in ons dorp 
en dat in ieder geval de mogelijkheid er is om gebruik te maken van het openbaar vervoer.”

Jerry Kramer, 26 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:
“Zeker in de weekenden lijkt me dat een uitstekend plan. De nachtbus moet weer gaan rijden, 
maar niet alleen voor het uitgaanspubliek in Zandvoort. Ook het Zandvoortse publiek dat in 
Haarlem of verder uitgaat moet gebruik kunnen maken van deze dienst.”

Jurre Reijenga, 24 jaar en werkt bij de beveiliging op Schiphol:
“Aan de ene kant begrijp ik dat jongeren extra nachtelijk openbaar vervoer willen, want dan 
kunnen ze langer uit en dat is voor hen zeker heel belangrijk. Ik heb zelf ook regelmatig mee-
gemaakt dat ik de laatste bus miste en baalde. Maar toch heb ik het idee dat er te weinig 
mensen in de nachtbussen zitten tijdens de vroege uurtjes. Naar mijn mening is Zandvoort 
te klein voor deze Niteliner.”

Met de nieuwe dienstrege-
ling van december 2008, 
werd de nachtbus ofwel  
‘Niteliner’ van Zandvoort 
naar Haarlem en omgekeerd, 
opgeheven. Dat betekent dat 
je nu ’s nachts niet meer na 
01.00 uur, van en naar Zand-
voort met het openbaar ver-
voer kan komen. Is dit een 
gemis? Moet er weer een 
nachtbus of misschien zelfs 
nachttrein komen? We zijn 
benieuwd of het uitgaans-
leven gebaat is een nachte-
lijke vervoersdienst. We vra-
gen het Jerry, Jurre en Gijs. 

JONG!

“Er moeten meer mogelijkheden met betrekking tot  
nachtelijk openbaar vervoer komen van en naar Zandvoort”

De stelling:Talk of the town

Zijn stijl noemt hij creatief, gedurfd, confron-
terend en rebels. “Het is nét even anders, 
dan men gewend is. Het is belangrijk om 
een eigen stijl te ontwikkelen, want dat is 
je visitekaartje naar de rest van de wereld”, 
legt Jasper uit. Op dit moment wil Jasper 
zich gaan toeleggen op meer conceptueel 
werk: “Dus, niet alleen fotograie, maar alles 
wat erbij kom kijken. Het bedenken van een 
idee, het uitwerken van een concept tot de 
uitwerking ervan. Dat lijkt me echt te gek. 
Daarnaast zou ik graag voor glamourtijd-
schriften mooie foto´s willen maken.”

Voor jongeren heeft hij nog een goede tip: 
“Als je écht iets wilt: Just do it! Je weet maar 
nooit hoe het balletje gaat rollen!” Wil je 
werk van Jasper bekijken? Surf dan naar: 
www.jaspersuyk.com 

Jasper heeft net zijn eigen bedrijf gestart on-
der de naam J. Suyk Photography & Design.  
“Het fotograferen begon ongeveer ander-
half jaar geleden. Nu leef ik in een soort van 
achtbaan. Van de ene kick naar de volgende 
kick. Het gaat allemaal zo ontzettend snel. 
Ik heb alleen tijd voor school, tennis en foto-
graferen. En dan nog kom ik tijd te kort. Het 
is natuurlijk hartstikke leuk dat ik de kans 
heb gekregen om zo snel met bekende na-
men te werken. Tijdens het werk ben ik met 
de jongens ook bevriend geraakt. Je bouwt 
al gauw een band met iemand op, omdat 
je allebei wilt dat het product er zo goed 
mogelijk uit komt te zien”, vertelt Jasper.

Het leven van Jasper Suyk, 19 jaar, zit in 
een stroomversnelling. De student aan de 
Art Director Junior Academy in Amster-
dam richtte zich eerst op een sportieve 
loopbaan in de tenniswereld. Zo geeft hij 
tennisles op Tennisclub Zandvoort. Zijn 
interesse voor fotograie begon met “een 
beetje klooien met een spiegel relex ca-
mera”, zoals hij het zelf noemde. Maar hoe 
meer hij zich in fotograie ging verdiepen, 
hoe leuker hij het begon te vinden. Inmid-
dels heeft Jasper al behoorlijk wat beken-
de namen voor zijn lens gehad. Wat dacht 
je van Ali B, Yes R en Dirty Dutch?! 

“Als je écht iets wilt: Just do it!”

Fotograaf Jasper Suyk
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Top 10 van ergernissen: 
1. Media: (te) lange reclameblokken (75%)
2. Media: te hard geluid bij reclame op TV en websites (73%)
3. Media: irritante reclames zoals pop-ups, radio, tv (71%) 
4. Bank/verzekeringen: te hoge/buitensporige salaris-

bonussen voor de leiding van deze bedrijven (70%)
5. Energiesector: ongewenste telefoontjes over over-

stappen naar andere energieleverancier (68%)
6. Algemeen: niet open te krijgen verpakkingen (67%)
7. Bank/verzekeringen: dat bij telefoneren een heel menu  

moet worden afgewerkt (65%)
8. Overheid/bestuur: hoge gemeentelijke belastingen (58%)
9. Energiesector: te hoge/buitensporige bonussen voor de  

leiding van deze bedrijven (57%)
10. Horeca: hoge prijzen (57%)

Jan Slagter, directeur van 
uitzend-gemachtigde MAX: 
“Het verbaast me niet 
dat ouderen zich 
ergeren aan reclame 
op radio, televisie en internet. 
Het is een veel gehoorde klacht. 
Uit elk onderzoek blijkt telkens 
weer dat televisiereclame de grootste bron 
van ergernis is. Daarom pleit ik al jaren voor reclame-
vrij publieke zenders. Het wordt tijd dat ‘Loekie’ met  
pensioen gaat. Gelukkig hoor je ook in de politiek dat 
steeds meer partijen voor afschaffing van de STER  
zijn. Tevens kunnen de kranten, die het nu moeilijk heb-
ben, rekenen op extra advertentieverkoop als de STER zal 
worden afgeschaft. De vraag is alleen: wie hakt de knoop 
door?”

Zaterdagmiddag 31 januari genoten een groot aantal bewo-
ners van de Stichting A.G. de Bodaan en gasten weer van een 
bijzondere muzikale middag. Een optreden van het Vecht 
Klarinet Trio met medewerking van mevrouw J.M. Koot 
(woonachtig in de Bodaan) op de piano.

75% alle ouderen ergert zich meest aan reclame

Zorginstellingen gaan slordig 
om met 13 ‘ontruimdagen’

Word collectant voor  
het Reumafonds

Muzikale middag in de Bodaan

In totaal heb-
ben 1.193 panel-
leden van 50 
jaar of ouder 
aan dit onder-
zoek meege-
werkt, waarvan:  
681 panelle-
den van 50-64 
jaar (50-plus-
s e r s ) ,  5 1 2  
p a n e l l e d e n 
van 65+ jaar 
(65-plussers) 
en verder uit-
gesplitst: 545 
m a n n e l i j k e 
panelleden en 
648 vrouwelij-
ke panelleden. 
De panelleden 
konden kiezen 
uit  verschil-
lende categorieën, onder andere Bank en Verzekerings-
sector, Open baar Vervoer, Post en Telecommunicatiesector, 
Energiesector, Woning-markt , Horeca, Zorg  
In Nederland, Overheid en Algemeen bestuur, Toerisme 
en Recreatie en Media.

Voor cliënten en nabestaan-
den van verpleeghuiszorg 
kan deze maatregel posi-
tief uitpakken, omdat zij 
voorheen maar 1 dag had-
den om de kamer te ontrui-
men. Maar voor bewoners 
van verzorgingshuizen is 
dit zeer nadelig. In het gun-
stigste geval betekent het 
dat nabestaanden 7 dagen 
krijgen om een woning te 

Het Reumafonds is de be-
langrijkste inancier van on-
afhankelijk wetenschappelijk 
reumaonderzoek. Daarnaast 
geeft het Reumafonds voor-
lichting en is het de belan-
genbehartiger voor mensen 
met reuma. Het fonds krijgt 
hiervoor geen subsidie van 
de overheid. De reumabe-
strijding in Nederland is dus 
volledig afhankelijk van gif-
ten van particulieren en be-
drijven. Als collectant van de 
collecteweek bent u dan ook 
van wezenlijk belang. Geef 
het Reumafonds zo snel mo-
gelijk door dat u wilt meehel-
pen aan het doel: reuma zo 
snel mogelijk de wereld uit. 
Kijk op www.reumafonds.nl 
of bel 020-589 64 71 om u 
aan te melden. 

Reuma: onzichtbaar, 
ingrijpend en levenslang 
Reuma is de verzamelnaam 
voor diverse zeer pijnlijke 
aandoeningen aan ge-

Ria Winters, organisatrice namens de Bodaan, was er trots op 
dit viertal muzikanten te kunnen presenteren. Zij hebben een 
bijzondere band met elkaar. De beste vriendin van mevrouw 
Koot is mevrouw Betlem en dat is verder niet bijzonder. Maar 
haar dochter, Karin Betlem, speelt al jarenlang Besklarinet, 
en samen met haar man Ben Nederkoorn en Gerard Scheers 
in het Vecht Klarinet Trio. Een uitnodiging voor dit trio om 
eens op te treden in de Bodaan was daarom snel gemaakt. 
En natuurlijk was pianiste Mevrouw Koot graag bereid om 
daarmee samen op te treden.

Geen gemakkelijk programma hadden de vier uitgekozen. 
Bekende en minder bekende composities van Carl Heinrich 
Graun, Domenico Scarlatti en Wolfgang Amadeus Mozart 
werden vertolkt. Maar toch was het volop genieten van het 
pianospel van mevrouw Koot, de opvallende basklarinet van 

In opdracht van omroep MAX heeft Evidens Onderzoek-
diensten een onderzoek verricht onder ouderen en hen 
gevraagd waar men zich het afgelopen jaar het meest 
aan heeft geërgerd.

Op 1 januari 2009 is het aantal mutatiedagen in verzorgings- 
en verpleeghuizen gelijkgesteld. Voor beide instellingen 
geldt een termijn van 13 dagen die geinancierd worden. 

Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding en heeft u 
daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar? Word collectant 
voor de collecteweek van het Reumafonds van 8 tot en met 
14 maart 2009. 

50 plus pagina 
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Jan Slagter

Mevrouw Koot met het Vecht Klarinet Trio

ontruimen na overlijden 
van hun vader of moeder. 
Instellingen mogen name-
lijk zelf bepalen hoe zij om-
gaan met de termijn van 13 
dagen. Het is zelfs mogelijk 
dat iemand na enkele weken 
revalideren zijn huis kwijt 
is. ANBO is het niet eens 
met deze gang van zaken 
en heeft een brief gestuurd 
naar de staatssecretaris. 

wrichten, pezen en spieren. 
De ziekte treft 2,3 miljoen 
mensen in Nederland. Dat 
betekent dat gemiddeld 
een op de vijf mensen om 
u heen dagelijks leeft met 
pijn, vermoeidheid en stijf-
heid. En met belastend me-
dicijngebruik en frequent 
bezoek aan behandelaars. 
Dit is op het eerste gezicht 
vaak niet te merken. Terwijl 
reuma een enorme impact 
heeft op privéleven en werk. 
Van mensen met reuma 
zelf, én hun omgeving. Vaak 
levenslang, want de meeste 
reumatische aandoeningen 
zijn nog niet te genezen. 
De gevolgen van reuma 
zijn ook aanzienlijk voor de 
Nederlandse samenleving 
als geheel. Het productie-
verlies door ziekteverzuim 
en arbeidsongeschiktheid 
en de zorgkosten bedragen 
in totaal circa 13 miljard euro 
per jaar, zo blijkt uit onder-
zoek van TNO. 

door Dick ter Heijden
50plus@zandvoortsecourant.nl

Ben Nederkoorn en de Besklarinetten van Karin Betlem en 
Gerard Scheers. Met een warm applaus en een leuke bloe-
menhulde van Ria Winters werden de vier muzikanten voor 
hun inzet bedankt.

Write Now! 2009:

Zandvoortse Postzegel Club

Ben jij tussen de 15 en 24 jaar, schrijf je graag en wil je een laptop ter waarde van € 1.500, 
een publicatie in dagblad De Pers of honderden euro’s aan boekenbonnen winnen? Dan is 
dit de ultieme kans om je naam te vestigen in literair Nederland en Vlaanderen! De dead-
line voor inzendingen is verlengd tot 15 februari.

Op dinsdag 10 februari houdt de Zandvoortse Postzegel Club weer  haar maandelijkse 
clubavond. In één van de zalen van Pluspunt aan de Flemingstraat in Zandvoort Noord, is 
er vanaf 19.00 uur gelegenheid voor alle handel en wandel betreffende postzegels. 

Het enige dat je hoeft te 
doen, is jouw zelfgeschre-
ven stuk op te sturen naar 
info@writenow.nu. Doe dit 
vóór 15 februari, dan hoor 
jij straks misschien bij de i-
nalisten die kans maken op 
die laptop of die plek in de 
krant. Daarnaast win je op-
tredens tijdens bijvoorbeeld 
GDMW Festival in Rotterdam, 
Geen Daden Maar Woorden 
Festival in Den Bosch, De 

Tevens kan men met mede-
ilatelisten van gedachten 
wisselen over alle aspecten 
van de postzegel. Bent u ge-

Nachten in Antwerpen. De 
winnaar van de publieksprijs 
wint onder andere een publi-
catie in Dagblad De Pers.

interesseerd in post zegels? 
Kom dan gerust eens  
langs, de toegang is gratis. 
Voor nadere inlichtingen 

De voorwaar-
den om mee 
te doen: leef-
tijd 15 t/m 24 
jaar, de inzen-
ding is in de 
Nederlandse 
taal en be-
draagt maxi-

maal 2.000 woorden of 8 
gedichten. Voor meer infor-
matie over de voorwaarden 
zie www.writenow.nu.

kunt u, na 18.00 uur, bel-
len met de heer Tervelde 
(5712303) of de heer Den 
Duijn (5378129).

Op de volgende cursussen is nog plek!

Stijldansen voor 8ste groepers!
Leer met elkaar dansen in je laatste basisschool jaar!

Met Rob Dolderman 

Woensdag 25 februari t/m 20 mei

17:00 – 18:00 uur

Fietstechniek
Leer je eigen fiets repareren

Vrijdag 11:00 – 12:30 uur

27 februari – 3 april

Website bouwen en onderhouden
Tot nader orde uitgesteld 

 zodra het boek uit is start de cursus

Woensdag 19:30 – 21:30 uur

Fotografie
Maandag 19:30 – 22:00 uur

 Maandag 16 maart - 27 april

Nordic Walking
Dinsdag 9:00 – 10:00 uur

24 maart – 12 mei
 

Verschillende computercursussen, Hatha Yoga en Theater/Toneel cursussen

Verschillende creatieve cursussen.

Voor andere cursussen of  meer informatie kunt u  

kijken op www.pluspuntzandvoort.nl

023-57 40 330 

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

iek

Limburgse zoetzure hachee
Hoofdgerecht voor 6 personen.

1 kg. magere runderlappen,
1 dl. (wijn)azijn,
2 dl. water,
75 gr. boter,

2 laurierblaadjes met  
1 kruidnagel erin gestoken,

2 gekneusde jeneverbessen,
zout,

versgemalen peper,
4 gesnipperde uien,
2 el rinse appelstroop,
4 plakken ontbijtkoek.

Bereiding:
Snijd het vlees in grote dobbelstenen. Schep de azijn, 2 dl water, de laurierblaadjes, de jeneverbessen, zout en peper 
door elkaar, schenk dit over het vlees en laat het afgedekt in de koelkast minstens 8 uur marineren. Bak de uien 
in de helft van de boter in 5 minuten zacht en glazig. Neem het vlees uit de marinade en dep het droog. Zeef het 
marinadevocht en meet 2 dl. af. Verhit de rest van de boter in een braadpan en bak het vlees in ongeveer 8 minuten 
rondom bruin. Voeg de uien, de stroop, de verbrokkelde ontbijtkoek en het afgemeten marinadevocht toe (het vlees 
moet net onder staan; voeg zo nodig water toe) en stoof het met het deksel op de pan in ongeveer 2 uur gaar. Breng 
op smaak met zout en peper. Serveren met rode kool en gekookte (kruimige) aardappelen.

Benodigdheden:

     9 28         7 13

 14 5 9     12 18\13 4 9

 12 4 8 25 11\14 5 2 3 4

   23 4 5 6 7 1 27  

   13 6 2 5 7\9 3 6  

   4 1 3 12\18 6 5 7  

   12 4\26 6 4 1 7 8 10

 25 7 1 9 8   10 1 9

 8 5 3       6 5 1

 8 x 56 = 448
  x   +   +
         
 52 - 14 = 38
         
 =   =   =   
 416 + 70 = 486

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Bre
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Breinbreker Bre
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    9 28       7 13

 14         12 18\13    

 12   25 11\14        

   23      27  

   13    7\9      

   4   12\18        

   12 4\26           10

 25           10   

 8           6

 D   GC   BBD  
   x   =    
 x   +   +  
 GJ   EB   FD  
   -   =    
           
 BEC   HA   BDC  
   +   =    

De oplossing staat op pagina 21

De oplossing staat op pagina 21

Heeft u tips 
voor de 50plus redactie?

Neem dan contact op via telefoon: 5732752 of 
e-mailadres:  50plus@zandvoortsecourant.nl
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erzonden besluiten
Bouw , sloop  en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Dr. Jac. P. Thijssseweg 13, gedeeltelijk slopen gebouw, verzon-
den 27 januari 2009, 2008-232S.
- Corn. Slegersstraat op kadastraal perceel C 6709, sloop trans-
formatieruimte, verzonden 27 januari 2009, 2008-239S.
- Kerkplein 5, gedeeltelijk veranderen horecaruimte, verzonden 
29 januari 2009, 2008-244Rv.

Kapvergunningen verleend 
- Max Euwestraat  11, 2 coniferen, verleend op 26 januari 
2009 
- Jan Snijerplein 4, één prunus + één populier, verleend op 26 
januari 2009
- Haarlemmerstraat 66, één den, twee esdoorns en één kas-
tanjeboom, verleend op 26 januari 2009,
- Vondellaan 23, één conifeer, verleend op 29 januari 2009

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 
kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Verkeersbesluiten 
Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort 
heeft op 20 januari 2009 besloten tot: De aanleg van een 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Pieter 
Paapstraat tegenover nr. 13.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift 
met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van 
uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-
sel niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. 
In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. 
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift 
van het bezwaarschrift.

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Het gemeentelijk handhavingsbeleid voor de kinderopvang  
is aangepast aan de nieuwe ministeriële beleidsregels kwa-
liteit kinderopvang en de beleidsregels werkwijze toezicht- 
houder kinderopvang. In het nieuwe model inspectierapport is 
de belangrijkste verandering de weging van de beoordeling. 

Hierbij is de beoordeling volgens het schema “slecht/onvol-
doende/voldoende” vervangen door de beoordeling “voldoet 
aan de gestelde voorwaarde/voldoet niet/kan niet beoordeeld 
worden”. De andere verandering is dat de beoordeling in het 
nieuwe model per (kwaliteits)voorwaarde plaatsvindt en dus 
niet meer per domein. Het afwegingsmodel is in alle gemeen-
ten in Zuid-Kennemerland gelijk. 

Het afwegingsmodel handhaving kinderopvang Gemeente 
Zandvoort 2008 ligt vanaf 5 februari 2009 t/m 26 februari 
2009 ter inzage bij de Centrale Balie in het raadhuis. Het afwe-
gingsmodel is ook in te zien op de website van de gemeente, 
www.zandvoort.nl.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 12 februari vergadert de Commissie Welstand en Monu-
menten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 7 februari haalt de ecocar van Sita weer Klein 
Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, 
Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

itnodiging openbare vergadering Wmo raad
Op9 februari vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die 
van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van de 
Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag van 
iedere maand. Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare 
bijeenkomst bij te wonen. De vergadering vindt plaats in Ge-
bouw De Krocht, kleine zaal, en begint om 19.30 uur.Tweede 
maandagavond van elke maand

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet lig-
gen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op 24 
februari 2009 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, 
vanaf heden tot en met 24 februari 2009 ter inzage bij de balie 
van het gemeentehuis.

ngekomen vergunningenaanvragen
Bouw , sloop  en reclameaanvragen
Zandvoort:
-Vondellaan 42, gedeeltelijk sloop woning, ingekomen 28 ja-
nuari 2009, 2009-009S.

Gemeentelijke publicatie week   200

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 27 januari en 
de verdere in week 5 door het college genomen besluiten zijn 3 
februari vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Commissie Raadszaken 
De Commissie Raadszaken vergadert op 10 februari  vanaf 
20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. 
Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Besluitenlijst 13 januari 2009
- Vast agendapunt: informatie college/burgemeester.
- Brandbeveiligingsverordening 2009
- Notitie erfpacht Middenboulevard
- Nota van uitgangspunten Middenboulevard.
- Voorbereidingsbesluit Middenboulevard.
- Rondvraag
- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-
pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Commissie Planning en Control
De Commissie Planning en Control vergadert op 11 februari 
vanaf  20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. 
Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststelling agenda
- Besluitenlijst 14 januari 2009
- Vaste agendapunten: alleen indien aan de orde of vooraf 
verzocht:
- Subsidie 2e Runners’s World Zandvoort Circuit Run 2009
- Goedkeuring begroting 2009 stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland
- Nota Schuldhulpverlening
- Rondvraag
      
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-
pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Afwegingsmodel handhaving kinderopvang Gemeente 
Zandvoort 2008
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend 
dat in de vergadering 6 januari 2009 is besloten het afwe-
gingsmodel handhaving kinderopvang Gemeente Zandvoort 
2008 vast te stellen. 

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

vitaress
Voor noodgevallen 

24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.  

Een elektrische storing, een verwarming die 

uit gevallen is, een lekkage of een ander  

probleem wat direct verholpen moet worden.

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip 

waarin direct handelen noodzakelijk is.  

De ervaring leert dat de meeste storingen  

vrij simpel verholpen kunnen worden,  

maar wie is er op dat moment 

direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet 

op mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij  meestal 

in staat om de problemen ter plaatse op te lossen. 

In afwachting van een totaal reparatie is het meestal 

mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan 

u  de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden 

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om andere werkzaam heden / 

klussen  in en om het huis, en vrijwel alle andere 

diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

Voor informatie: 06-15.399.818 

E.mail vitaress@hetnet.nl

Bloementip:
14 februari

Valentijnsdag!

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

 
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg (draad-

loos)  netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service voor 
computergebruikers. 

023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. Max  
Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.................
Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine klus-
sen in en om het huis. 

Redelijke prijs.  
Voor info: 06-1423 2051 

................. 
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
................. 

Te huur tot 1 juli: 
zomerhuis met eigen 

opgang. €800,- p.m. incl. 
g.l.w. Tel. 06 28 787 237

................. 
Te koop: 

dakdragers + imperial + 
bagagehoes. € 30. 

Tel. 5717181

ZANDKORRELS
Cursus nailstyling

Nagelstyliste worden 
begint bij A.B. Nails in 
Haarlem. Kom naar de  

gratis introductieavond.  
Meer informatie op 
www.abnails.nl of 
bel 023-5245005

................. 
Woningonderhoud 

klussenbedrijf te Zandvoort 
kan weer opdrachten  

aannemen. oa. schilder  
timmer en sanitair. info:  

www.rin-woningonderhoud.nl  
of bel: 06.23582119

................. 
Te koop:  

18 geb. romans, i.st.v.nw., 
p.st. € 0,65 – in 1 koop € 8,50.  

Luxalex (0,80 x 2,05) € 5.  
2 Mattenkloppers € 2. 

Electr. eierkoker, nw., € 3,50.  
1 gr. D.E. blik, hg. 24cm. 
Electr. citruspers, klein,  

nw., € 2.  
Tel. 5713509

................. 
Want ik weet welke  

gedachten ik over je heb, 
gedachten van vrede en 

niet van onheil om je 
een hoopvolle toekomst 
te geven zegt de Bijbel. 
Lees ook de psalmen in 

de bijbel weer eens!
................. 

Pedicure Carla
10 jaar ervaring met  
diabetes en reuma.  

Kan vergoed worden door 
verzekering.  

Voor al uw voetproblemen 
en massage. Lid van Pro Voet.  

Tel. 06-46098919
................. 
Gezocht: 

opslagruimte of loods, 
omgeving Zandvoort. 

Tel. 06-2191 2806

www.sportinzandvoort.nl

“Teamsporten 

bevorderen de 

sociale contacten”
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Administratiekantoor 
 K. Willemse
Albatros
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort  
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & 
 Henk Bluijs 

adverteerders
Beter Mobiel
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Danzee
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Febo
Filoxenia Greek Cuisine
Fysiotherapie de Boer en Zwart
Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.
Harocamo 
Huisartsen Centrum 
Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
La Bonbonnière
La Fontanella
Onderhoudsbedrijf 
OVZ
P. Zwemmer
P. van Kleeff

Zeevisvereniging deelde jaarprijzen uit Wim Gertenbach College bij basketbalclinic

Zandvoortse karters maken indruk

Henk v.d. Linden beste allround biljarter

Diverse nationale en inter-
nationale (Europese) records 
werden door de Zandvoortse 
‘hengelaars’ in 2008 ver-
beterd. Ook werden er 
twee nieuwe zogenaamde 
specimens gevangen. De 
meeste titels waren in 2008 
weggelegd voor Peer van 
Warmerdam. Hij werd eerste 
in de categorieën Noordzee 

De brugklassers moesten 
al vroeg in de sporthal zijn 
maar hebben daar zeker 
geen spijt van gehad. Een 
clinic door twee meer dan 

De dag, die gevuld was 
met veel races, was voor de 
Zandvoorters de eerste ken-
nismaking met de van twee 
motoren voorziene karts. Na 
een goed verlopen vrije trai-

Bij dit kampioenschap moet 
een speler van tevoren aan 
de arbiter melden (annon-
ceren) wat voor stoot hij, of 
zij want er deden ook dames 

competitie, piercompetitie, 
All-over competitie en de 
competitie om de meest ge-
vangen vis.

Leo Haak ving op het 
Zandvoortse strand een goud-
brasem van 39 cm die goed 
was voor een Nederlands re-
cord. Cas Al en Ton Goossens 
vingen beide een zwarte 

ervaren (street)basketbal-
lers werd hun deel. Wat de 
beide heren met een basket-
bal kunnen, grenst aan het 
ongeloolijke. Snelle moves, 

ning en warming up, waarin 
onze jonge plaatsgenoten 
zich in het veld van 80 deel-
nemers van hun goede kant 
lieten zien, was het tijd voor 
de races. Van den Nulft kon 

mee, gaat maken met een 
maximum van 20 beur-
ten. Maakt hij inderdaad 
de juiste carambole, krijgt 
hij een punt. De te maken 

grondel in de Oosterschelde 
met een record lengte. Al ving 
er eerst een van 17 gram, maar 
omdat hij hem vergeten was 
te meten kon de vangst van 
Goossens, later, met een ge-
wicht van 16 gram en 11 cm. 
als lengterecord op de lijst 
bijgeschreven worden.

Op de Europese lijst waren er 
afgelopen jaar drie verbete-
ringen door onze plaatsgeno-
ten te noteren. Ton Nientied 
verbeterde zijn eigen uit 
2003 stammende record 
Atlantic bonito. Hij ving de 
vis in L’ Estartit in Spanje en 
zette het gewicht op 4120 
gram. Tevens verbeterde hij 
eveneens zijn eigen uit 2000 
stammende record van ge-
vlekte of gladde rog. Hij ving 
de vis in Burtonport in Ierland 
en bracht het gewicht op 1360 
gram. Arnold Bluijs ving in 
Spotbjerg (Denemarken) een 
knaap van een bot. De vis had 
een gewicht van 1520 gram. 
Hij verbeterde daarmee ruim 
het uit 1992 staande record 
van 990 gram van Ton Haak.

trucs en wat dies meer zij, 
wisselden elkaar in een hoog 
tempo af, met het verzoek 
van de beide heren aan de 
Gertenbachers om hen na 
te doen. Dat verzoek deden 
zij op zo een intrigerende 
manier dat de onervaren 
scholieren, of zij nu wilden 
of niet, vanzelf en met veel 
verve mee gingen doen. Niet 
alleen de brugklassers maar 
ook de leerlingen van de bei-
de tweede klassen vermaak-
ten zich gedurende twee 
uren en gingen vermoeid 
maar zeker opgetogen weer 
naar huis.

hierin door een ongelukkige 
toewijzing van zijn kart niet 
het maximale laten zien. Van 
Densen echter wist aan het 
eind van de dag de inale te 
bereiken en eindige hierin, 
na Arjan van Damme en 
Thomas Arends, op een fraaie 
3e plaats.

Dat het optreden van de 
beide jonge coureurs niet 
onopgemerkt voorbij ging, 
blijkt uit het feit dat zij door 
Edward Terol van Speedsport 
Holland werden uitgenodigd 
om deel te nemen aan Kings 
of Karting later dit jaar. Om 
zich hier terdege op voor 
te bereiden nemen ze bin-
nenkort deel aan de races 
voor het Voorjaar Endurance 
Kampioenschap.

caramboles vallen binnen 
de categorieën libre (vrije 
bal), driebanden, éénban-
den, tweebanden, ‘los’ en 
‘over rood’. Men moet dus 
behoorlijk allround zijn om 
een Annoncétoernooi te 
spelen. 

De kwartinale bestond uit 
het crème de la crème van 
het Zandvoortse biljartwe-
reldje. Onder andere met 
spelers als Louis v.d. Meij, 
Henk v.d. Linden, Chris Alken 
en Dick Pronk. Toch kon met 
name driebandenkampioen 
V.d. Meij in de halve inale 
geen potten breken en ver-
loor van Spaans die in de i-
nale met nog één carambole 
te gaan zijn meerdere in V.d. 
Linden moest erkennen. V.d. 
Linden werd door een ‘lucky’ 
stoot winnaar van dit eerste 
grote Annoncétoernooi.

vissport basketbal

kartsport

biljart

Anton Bol krijgt zijn beker uit handen van Peter Versteege
 

Tweede klassers waren na aloop dolenthousiast

Justin van Densen in zijn prokart

Henk v.d. Linden bij zijn trofee

Onlangs heeft de Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) de 
jaarprijzen overhandigd aan de kampioenen in de diverse 
competities van 2008. Anton Bol, winnaar van de De Lip 
wisselbokaal (voor de langste gevangen lipvis) kreeg zijn 
prijs, hoe kan het ook anders, door Peter Versteege (De Lip) 
in zijn doe-het-zelfzaak overhandigd.

De brugklas en de beide tweede klassen van het Wim Gertenbach College hebben vrij-
dag, in plaats van hun reguliere gymnastiekles, een basketbalclinic in de Korver Sporthal 
gevolgd. De actieve docent lichamelijke opvoeding Guus van Dee had Retrho Clinics & 
Events daarvoor uitgenodigd. Retrho Clinics & Events is bekend van de Basketbal Expe-
rience tijdens de Amsterdam/Haarlem Basketbal Week.

Afgelopen zaterdag werd op de kartbaan in Driebergen de 
Prokart Experience verreden. Onder de deelnemers bevon-
den zich de Zandvoortse Mbo-studenten Justin van Den-
sen en Huib van den Nulft.

Henk v.d. Linden heeft zondagavond in café Oomstee be-
wezen dat hij de beste allround biljarter van Zandvoort is. 
In de inale van het grote Annoncétoernooi won hij net aan 
van Martin Spaans.

Vierde Winter Endurance race

Veel wisselende evenementen op Circuit Park Zandvoort

Na de winst van het Porsche 
duo Voerman/Huisman tij-
dens de Nieuwjaarsrace, 

Voor de autosport geldt 
dat er weer de traditio-
nele nationale races op de 
kalender staan, zoals de 
Kinzo Paasraces, de Profile 
Tyrecenter Pinksterraces, 
de Wijzonol Trophy en de 
Formido Finaleraces. Vorige 
week meldde de Zandvoortse 
Courant al dat na twee jaar 
afwezigheid de Masters of 
Formula 3 weer terugkomt.  

Dutch GT4 Championship
De Paasraces vormen net als 
de voorgaande jaren de tra-
ditionele start van het natio-
nale autosportseizoen. Daarin 
zal de nieuwe koningsklasse 
Dutch GT4 Championship 
haar première gaan beleven. 
In dit nieuwe kampioenschap 
uit het Dutch Power Pack zul-
len de Aston Martin N24, 
Corvette C6, BMW M3 GT4, 
Ford Mustang FR500C en de 
Porsche 997 GT4 te zien zijn. 
Verder bestaat het program-
ma uit de Dunlop SportMaxx 
Clio Cup, de Toerwagen Diesel 
Cup, de Formule Ford en de 
Formido Swift Cup. Het Dutch 
Power Pack komt op Zandvoort 
in actie tijdens de Profile 
Tyrececenter Pinksterraces, op 

zullen de beide leidende 
equipes van Simon Knap/
Vincent van der Valk en Rob 

30 mei en 1 juni, de Wijzonol 
Trophy op 5 en 6 september en 
de Formido Finaleraces die in 
het weekend van 10 en 11 okto-
ber worden afgewerkt.

Masters of Formula 3
Het Circuit Park Zandvoort 
is trots dat na twee jaar af-
wezigheid de Masters of 
Formula 3 weer terugkeren 
naar Zandvoort. De vorige 
twee edities moesten vanwe-
ge de geluidsnormen worden 
afgewerkt op het Belgische 
Circuit van Zolder. Het publiek 
tijdens deze 19e editie zal de 
internationale confrontatie 
tussen de beste Formule 3 
coureurs ter wereld gaan zien, 
maar ook het bijprogramma 
is zeker de moeite waard. Aan 
de start komen bijvoorbeeld 

de Laat/Theo de Prenter 
er alles aan doen om hun 
voorsprong te behouden. Of 
er ook Zandvoortse inbreng 
te zien zal zijn, hangt af van 
behoorlijk wat factoren. 
Zo deed Melanie Lancaster 
met Rogier Koper mee in 
de Dieselklasse tijdens de 
Nieuwjaarsrace, maar het 
duo maakte alleen kilo-
meters om ervaring op te 
doen tijdens zowel daglicht 
als in het donker. Het duo 
Peter Fontijn en plaatsge-
noot Peter Furth beleefde 
vooral aan het begin van de 
Nieuwjaarsrace vreugdevolle 
kilometers. De equipe  wist 
korte tijd het veld met een 
behoorlijke voorsprong aan 
te voeren.

ook de Formula BMW Europe, 
de Dutch Supercar Challenge 
en de EuroBOSS Series met 
Formule 1 auto’s uit de jaren 
’90.

DTM
Uiteraard komt de DTM weer 
naar Zandvoort. Wederom 
zullen de Duitse merken 
Mercedes-Benz en Audi de 
confrontatie met elkaar 
aan gaan. In het bijpro-
gramma komen de Formule 
3 Euroseries, de Porsche 
Carrera Cup en de SEAT Léon 
Supercopa aan de start. 

Thema-evenementen
De kalender biedt ook ruimte 
voor een groot aantal thema-
evenementen. Zo wordt er 
het AutoMaxx Street Power 

autosport

Bleekemolen in actie tijdens de WEK race in maart 2008

De DTM is een van de vele raceklassen die Zandvoort aandoet

Op zondag 8 februari zal op het Circuit Park Zandvoort 
weer een race in het Winter Endurance Kampioenschap 
verreden worden. Deze race zal zich, in tegenstelling tot de 
Nieuwjaarsrace, in de middag afspelen.

Vorige week presenteerde Circuit Park Zandvoort de evenementenkalender van 2009. Het 
is een volle maar ook afwisselende kalender, waarin niet alleen aan de autosportliefheb-
ber is gedacht maar ook aan mensen die zelf wat willen doen op het circuit.

Handbaldames incasseren 
nederlaag

Het zullen altijd wel moei-
lijke zaken blijven, arbiters 
die ogenschijnlijk neutraal 
zijn maar toch de boel kun-
nen verstieren. Zeker op vijf 
momenten dat Zandvoort 
scoorde werd er te vroeg 
door de leidsman voor een 
overtreding gefloten en 
ging het voordeel, en dus 
het doelpunt, niet door. Het 
verlies is natuurlijk niet al-
leen terug te voeren op de 
leiding want onze plaatsge-
notes waren bij tijd en wijle 
ongeconcentreerd bezig 
met veel onnodig balverlies 
als gevolg. Het is dat keep-
ster Angela Schilpzand in 
een bloedvorm stak want 
anders was het verschil veel 
groter geweest. Het verschil 
bij Zandvoort zat hem ook 
in het feit dat Daphina van 
Rhee, normaal goed voor 

Het is de dames van ZSC handbal afgelopen zondag niet 
gelukt om van de reserves van hoofdklasser Zeeburg te 
winnen. Niet alleen de tegenstandsters gooiden roet in het 
eten, de arbiter van dienst deed daar een schepje bovenop. 
De eindstand van 13-18 (ruststand 5-8) gaf zeker de verhou-
dingen in het veld niet aan.

een fors aantal doelpunten, 
zeker 8 keer de paal of lat 
van het doel teisterde met 
snoeiharde schoten. Een zeer 
curieus doelpunt voor ZSC in 
de tweede helft mag u niet 
onthouden worden. Een kei-
hard schot van een van de 
Amsterdamse dames spatte 
op de Zandvoortse lat uiteen, 
sprong, door alles en ieder-
een gemist, terug het veld in, 
rolde naar de overkant waar 
de Zeeburgse doelvrouw, 
die gehinderd werd door 
Romena Daniëls, eveneens 
de bal miste die vervolgens 
tergend langzaam het doel 
inrolde.

Scores ZSC: Romena Daniëls 
5, Daphina van Rhee en Lucia 
v.d. Drift beide 3 en zowel 
Naomi Kaspers als Martina 
Balk scoorden ieder 1 keer.

handbal

kalender 

Divisies
Ook nu weer is de divisie in-
deling als volgt: Divisie 1 zal 
voortaan open staan voor de 
snelle Toer- en GT auto’s met 
meer dan 3000cc. Divisie 2 
herbergt bolides waarbij de 
cilinderinhoud tussen de 
2000cc en 3000cc zit. Alle 
toerwagens met een cilin-
derinhoud lager dan 2000cc 
ziet men terug in Divisie 3. De 
laatste klasse, Divisie 4, staat 
bekend als de Dieselklasse en 
biedt voor deelnemers uit de 
Volkswagen Endurance Cup 
en Toerwagen Diesel Cup een 
fraai racepodium. Maximaal 
59 auto’s mogen per evene-
ment van start gaan en elke 
coureur met een EU-licentie 
mag deelnemen aan de serie.

Festival georganiseerd, wordt 
Circuit Park Zandvoort in een 
Amerikaans jasje gestoken 
tijdens de American Sunday 
en zal voor de tweede maal 
het Trucks Power Festival ge-
organiseerd worden. Speciaal 
voor motorrijders wordt de 
Motorday georganiseerd. Op 
Hemelvaartsdag zullen de 
fraaiste tweewielers te zien 
zijn en kunnen mensen met 
hun eigen motorfiets over 
de Zandvoortse piste rijden. 
Overige thema-evenemen-
ten zijn Woman & Wheels en 
GoGreen. Natuurlijk wordt er 
ook in 2009 gedacht aan de 
liefhebbers van historisch 
racemateriaal. De Historische 
Auto Ren Club (HARC) orga-
niseert in mei de Historische 
Zand voort Trophy en in sep-
tember een tweede evene-
ment vol wedstrijden met 
auto’s van weleer. Een ander 
interessant evenement is 
het Spettacolo Sportivo in 
augustus.

Meer dan racen alleen
De tweede editie van de 
Runner’s World Zandvoort 
Circuit Run vindt eind maart 
plaats, krap een maand later 
gevolgd door Speed & Gein, 
een nieuw spectaculair en 
interactief evenement voor 
het hele gezin.

Circuit Park Zandvoort 2009
8 februari 4 uur Zandvoort WEK
1 maart AutoMaxx Street Power
8 maart Final 4 WEK
29 maart Runner’s World Zandvoort Circuit Run
11 en 13 april Paasraces
19 april  American Sunday
25 + 26 april Speed en Gein
15 - 17 mei Trucks Power Festival
21 mei Motorday
23 + 24 mei Historische Zandvoort Trophy
30 mei + 1 juni Proile Tyrecenter Pinksterraces
12 - 14 juni  Masters of Formula 3
21 juni Woman en Wheels
17 - 19 juli DTM
29 + 30 augustus Spettacolo Sportivo (SCARB)
5 + 6 september Wijzonol Trophy
12 + 13 september HARC Grand Prix Classic
27 september GoGreen
10 + 11 oktober  Formido Finaleraces
7 november Zandvoort 500 WEK

Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Printing People
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vitaress Full Service
Vrijehuizenmarkt.nl
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…
Yanks Indian Club
Zandvoort Optiek



Hogeweg 22/10
In het kleinschalige complex Westerduin, ligt dit 3 kamer appartement met 
zonnig balkon op het westen en een vleugje zeezicht. Complex Westerduin 
is tussen het gezellige centrum en het strand gesitueerd en beschikt over 
een lift.

Betreft appartement op de 2e verdieping.
Inpandige berging
Geheel v.v. dubbele beglazing en hardhout kozijnen
Gebruiksoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs: € 199.000,--

in prijs verlaagd

Secr. Bosmanstraat 23A
Deze sfeervolle 20-er jaren hoek bovenwoning met heerlijk ruim balkon aan de 
voorzijde (ochtendzon), groot balkon aan de achterzijde (middag/avondzon),
2 slaapkamers, moderne keuken en een luxe badkamer is goed onderhouden 
en ligt op nog geen 125 meter van het strand! 

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing 
Alle vertrekken beschikken over originele paneeldeuren
Parkeren middels vergunningensysteem
Gunstig gelegen nabij strand, station, centrum en openbaar vervoer 
Gebruiksoppervlakte ca. 75 m2 (incl. balkons)

Vraagprijs € 205.000,-- 

bovenwoning

fors in prijs verlaagd!

Da Costastraat 23
Deze ruime 20-er jaren woning met opbouw staat in een kindvriendelijke 
woonomgeving. In 2006 is de wijk opnieuw bestraat en zijn er mooie 
bomen geplant. De woning heeft een knusse doorzon woonkamer met 
openslaande deuren naar de besloten achtertuin met stenen schuur, een 
open keuken en maar liefst 4 slaapkamers!  

Alle vertrekken beschikken over de originele paneeldeuren 
Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en HR dubbele beglazing
Vrij parkeren!
Gebruiksoppervlakte ca. 110 m2 

Vraagprijs  €  249.000,--

nieuwe prijs

Kochstraat 21
Een echte gezinswoning in een rustige woonomgeving!
Deze aan de achterzijde uitgebouwde (3 meter) tussenwoning beschikt over 3 
slaapkamers, een hobbyzolder, een moderne royale woonkeuken, een moderne 
badkamer en een achtertuin met stenen schuur en achterom.

Royale leefruimte door uitbouw begane grond
Voor -en achtertuin
Vrij parkeren
Geheel voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing
Op steenworp afstand van de duinen
Winkelcentrum en het openbaar vervoer op loopafstand
Gebruiksoppervlakte ca.110 m2 , perceeloppervlakte 149 m2

Vraagprijs € 287.500,-- 

uitgebouwd

Burg. Engelbertsstraat 70
Op nog geen 50 meter van het strand en centrum gelegen bevindt zich deze 
royale woning met 6 slaapkamers, ruime woonkamer met schuifpui naar het 
terras en 2 inpandige garages. Laat u verrassen door de mogelijkheden die 
deze woning u kan bieden!

Evt.  te koop in combinatie met Hotel Meijershof, Burg. Engelbertsstraat 72
Geschikt voor evt. verhuur of kantoor/praktijk aan huis
Gebruiksoppervlakte ca. 215 m2 

Vraagprijs:  € 495.000,--

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

Burg. van Fenemaplein 22/10
Op de 5e verdieping gelegen ruim 4 kamerappartement (verbouwd naar 3 
kamers) met geweldig uitzicht over de boulevard, strand en zee. 
Balkons aan zowel land- als zeezijde en het complex beschikt over een lift.

Nette keuken en moderne badkamer
Berging in de onderbouw
Parkeren middels vergunningensysteem 
Inboedel is eventueel ter overname
Enige modernisering gewenst
Gebruiksoppervlakte ca. 100 m2

 
verkocht onder voorbehoud
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Fred Paap (VVD), voorzitter van de commissie Raadszaken, hakte dinsdagavond om circa 
23.30 uur de knoop door. Agendapunt 7, Nota van uitgangspunten Middenboulevard, werd 
doorgeschoven naar een later nog te bepalen tijdstip. Er was al dermate veel tijd gebruikt, 
dat het ernaar uitzag dat het ver na middernacht zou worden voordat dit agendapunt afge-
werkt zou zijn. Wat opviel was het ontbreken van publiek, normaal is de tribune afgeladen 
als er een onderdeel van het project Middenboulevard ter tafel komt. 

Van tevoren stond al vast dat 
de commissie zich over in ie-
der geval twee en mogelijk 
zelfs drie zwaarbeladen pun-
ten moest buigen. De notitie 
erfpacht Middenboulevard en 
de nota van uitgangspunten 
Middenboulevard leverden in-
derdaad ellenlange redevoe-

Commissie Raadszaken maakt agenda niet af

ringen en de nodige discussie 
op. Het voorbereidingsbesluit 
Middenboulevard werd echter 
een hamerstuk met slechts 
een enkele vraag aan wethou-
der Marten Bierman.

Rotonde
Bij aanvang van de vergade-

ring zei wethouder Wilfred 
Tates dat de rotonde op de 
kruising Kostverlorenstraat/
Haarlemmerstraat pas in sep-
tember afgemaakt zal kunnen 
worden. Hij verwacht dat de 
onderhandelingen over een 
stuk grond in maart afgerond 
zullen worden. De kruising zal 

De commissie kon niet alle agendapunten op één avond behandelen

5 239 11Actueel Actueel Jazz Sport
Kinderkunstlijn
Rebel en Jansen

Reacties op
tumult museum

Edwin Rutten
vakman pur sang

Eindelijk zege
voor Bleekemolens

5e jaargang • week 07
12 februari 2009

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

Een toetsingskader voor 
het verlenen van een ontheffing 

voor een bedrijfswoning?
U leest er meer over in de gemeente-advertentie in deze krant. 

De Mannetjes
Kerstboom

Raadhuisplein

‘Het is een prachtig exemplaar, 
maar om hem nou de rest van 

het jaar te laten staan…’

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Gedurende hele 
maand februari gratis 

contactlens aanpassing + 
1 maand gratis uitproberen!

Contactlenzen actie!

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Toscaans donker € 1,25

4 appelflappen € 3,95

Ook hebben wij in ons assortiment, 
chocoladebrood, suikerbrood, 

ontbijtkoek met en zonder kandij, 
overheerlijk volkorenbeschuit,  

div. soorten koek 
Ook kunt u bij ons terecht voor div. 

soorten koffie of lekkere warme 
chocolademelk met slagroom

Liedrecital
Zondag 15 februari 2009

Stoppelenburg Trio

Charlotte Stoppelenburg – alt mezzo

Joseien Stoppelenburg – sopraan

Wim Stoppelenburg – piano

Locatie: Protestantse kerk, Kerkplein 1

Aanvang: 15.00 uur (kerk open: 14.30 uur)

Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl

De hulpactie voor Congo wordt gesteund door de ge-
meente Zandvoort. World Initiative for Orphans (WIO), 
de organisatie die in Nederland de actie is opgestart, 
zal vanavond (donderdag 12 februari) in de raadszaal 
meer informatie geven over het project. Burgemeester 
Niek Meijer en wethouder Gert Toonen zullen bij de in-
formatieavond aanwezig zijn.

De presentatie wordt door 
middel van foto’s en film 
verzorgd door medewerkers 
van WIO. Zij zullen duidelijk 
maken waarom deze 
actie ondersteuning van 
iedereen behoeft. De 
WIO nodigt u van harte 
uit om deze presentatie 
bij te wonen. Ze willen 
graag weten hoeveel ge-
interesseerden naar de 
raadszaal zullen komen. 
Als u komt, maakt u dat 
dan bekend via info@wi-
orphans.org onder ver-
melding van uw naam 
en het aantal personen 
die mee zullen komen. 
Het tijdstip van aanvang  
van de presentatie is 
19.00 uur. Als er echter 

Hulpactie Congo  
nader toegelicht

te veel aanmeldingen zijn 
voor de (eerste) presentatie, 
zal er vanaf 20.30 uur een 
tweede presentatie zijn.

nu veiliger gemaakt worden 
door belijning. Die werkzaam-
heden hebben echter door het 
winterse weer nog niet plaats 
kunnen vinden. Daar zal zo 
spoedig mogelijk een aanvang 
mee worden gemaakt.

Erfpacht
Binnen afzienbare tijd loopt 
een aantal erfpachtrechten be-
treffende percelen binnen het 
Middenboulevardgebied af. 
Voorzitter Paap gaf een drietal 
sprekers de gelegenheid om 
over dit onderwerp hun me-
ning te geven. Alle drie meld-
den dat ze verwachten een 
veel hogere erfpachtcanon te 
moeten gaan betalen. Volgens 
wethouder Gert Toonen is dat 
ook logisch aangezien de ca-
non in 1956 is opgesteld en 
dat “ondertussen de wereld is 
veranderd”. Tevens is er nooit 
geïndexeerd hetgeen normaal 
gesproken iedere drie tot vijf 
jaar zou kunnen gebeuren. 
“Men gaat nu de normale prijs 
betalen”, aldus Toonen.

vervolg op pagina 3
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De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Veel vragen
De commissieleden hadden 
veel vragen voor Toonen, met 
name over de taxatie van de 
percelen en eventuele arbitra-
ge. “Als men niet na overleg tot 
een vergelijk kan komen, zal 
een onafhankelijke arbitrage 
commissie de knoop door 
moeten hakken”, was het ant-
woord van Toonen. De meeste 
leden wilden goed overleg met 
de bewoners om dit soort el-
lende te voorkomen. Willem 

vervolg voorpagina - ...... 

Paap (SZ) pleitte zelfs voor 
een gewenningsperiode om-
dat er waarschijnlijk een groot 
verschil zal komen tussen de 
huidige en de nieuwe canon. 
Cor van Koningsbruggen (GBZ) 
sprak van een plan van aanpak 
om de wethouder goed besla-
gen ten ijs te laten komen in 
het overleg. Cees van Deursen 
(GL) vroeg de wethouder waar-
om er niet naar Amsterdams 
model gehandeld gaat wor-
den. “Daar hebben ze al ja-
ren eeuwigdurende erfpacht 
en hebben ze de problemen 
rondom de waardebepaling al-
lang achter de rug”, aldus Van 
Deursen. “Amsterdam heeft 
de eeuwigdurende erfpacht 
zonder overleg ingevoerd. Dat 
willen wij dus niet”, pareerde 

De veelbesproken Middenboulevard

cartoon Hans van Pelt

Torretjes
Heb toch altijd gedacht dat 
de Gamma bouwmateriaal 
verkoopt. Echter, nu hande-
len ze dus ook in stickers. 
Anti kakkerlak stickers. Niet 
gelezen? Feyenoord sup-
porters maakten zich druk 
om een kevertje. Afgebeeld 
op de voetbal plaatjes van 
de grootgrutter. Volgens 
hen was het geen torretje 
maar een kakkerlak en dat 
was een belediging voor de 
club. Nu kun je er een stic-
ker overheen plakken. Zelf 
bedacht door een slimme 
jongen van dit bouwbedrijf. 
Wég kakkerlak. Kakkerlak? 
Het is gewoon een torre-
tje boven op die voetbal. 
Kakkerlakken zijn groter. Ze 
zijn eng, brrrrrr. In Spanje 
zie je ze nogal eens. Ik grie-
zel ervan.
Zo’n torretje liep er ook 
in paleis Soestdijk. Op de 
koninklijke salontafel. We 
waren er een dagje op be-
zoek. Een excursie mét de 
bus. Wat een ramp. Die bus 
dan. Enin. Lopen we door 
de statige kamers. Zien we 
dat schattige torretje lopen. 
Een goudkleurig lieveheers-
beestje. Iedereen moest 
erom lachen. De rondleid-
ster niet. Afkeurend lispelde 
ze: “Dat torretje hóórt hier 
niet.” Ze liet het kriebelige 
beestje wel keurig met rust. 
Echt. Het had dezelfde kleur 
als de koninklijke tafel. Met 
bruine stipjes. Hoe bedenk 
je het. En dat in paleis 
Soestdijk.
Nee, een kakkerlak zie je 
niet over het hoofd. Als een 
speer suist hij door je huis. 
Niet kapot te krijgen. En 
slaan mag niet. Dan schijnt 
ze eitjes te verspreiden (???). 
Als ik er één zie in onze lat 
spuit ik hem suf met een 
insectendoder. Ren naar 
de WC en spoel door. Snel 
en gemakkelijk. “Ach me-
vrouw. Er zijn meer kakker-
lakken dan mensen 
in dit land”, zei de 
Spaanse loodgieter 
grijnzend. Je moet 
er maar mee leren 
leven. Ik zei toch: ge-
woon een torretje! Lie
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Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten

kerkdiensten
ZONDAG 15 FEBRUARI 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. ds. D.C. Nicolai 
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur Pastor C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 Mevr. M. Holt

burgerlijke stand
24 jANUARI -  6 FEBRUARI 2009 
Geboren:
Branko Nenad, zoon van: Milojkovic, Nenad en: Wendelgelst, 
Rosella Isabella.
Fabian, zoon van: Kettenes, Willem Christiaan Sieds en: 
Kerkman, Catharina Wilhelmina.
Boris, zoon van: Schiereck, Joost Johannes Alexander en: 
Hinke, Maria Johanna Regina. 
Lucas Otto, zoon van Oonk, Richard Arnout en Balas, Marta 
Ibolya
Ondertrouwd:
Stroekman, Dennis en: Bruijnes, Ilona.
Letschert, Menno Maurice en: Aghajani, Sara.
Overleden: 
Allart, Anton Eilko, oud 92 jaar.
Verhulst geb. Goudriaan, oud 86 jaar.
Bos, Adrianus, oud 91 jaar.
Looman, Martinus Bernardus Franciscus, oud 65 jaar.
van der Kar, Elisabeth Florence, oud 92 jaar.
Draijer, Dirkje, oud 84 jaar.
Meijer, Edith Irene, oud 64 jaar
Visser, geboren Geeven, Jantiena, oud 80 jaar
Koper, geboren Schotanus, Marijke, oud 64 jaar
Brand, geboren Schippers, Maria Helena Sophia, oud 89 jaar
van der Storm, geboren  de Zwart, Elisabeth Maria, oud 94 jaar

 Nooit meer: “ Kom nou toch weer  

 eens kijken naar die mooie lucht…”

Omdat ernstig lichamelijk en geestelijk lijden  

haar leven ging bepalen heeft 

Ineke Hendriks – de Boer

in een liefdevolle sfeer op donderdag 5 februari 2009 in  

haar huis aan de Zandvoortse zee kalm afscheid genomen 

van deze wereld. Ondanks haar grote kracht kon  

zij dit gevecht nooit winnen. 

Ien werd 71 jaar.

De wereld is een lief, warm en humorvol mens kwijtgeraakt. 

Ineke laat ons achter met groot verdriet,  

maar wij hebben vrede met haar keus.

Wij zijn haar medische verzorgers zeer  

dankbaar voor hun hulp en begrip.

 Tom

 Miep

 Jeroen, Daniëlle

 Helga, Sanne, Maartje, Thomas

 Bep en Wim

 Loes en Ton

 Floortje

Het afscheid en de crematie van Ineke hebben  

woensdag j.l. plaatsgevonden.

Haar stoffelijke resten zullen zich later vermengen  

met de azuurblauwe zee rondom het eiland Formentera, 

haar paradijsje op aarde.

Contactadres:

Tom Hendriks, Burg. van Fenemaplein 2-605, 2042 TA 

Zandvoort, tel: 023-5712984

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,

leg maar gewoon je hand

in die van onze Heer.

Na een lang leven waarin het geloof haar krachtbron was, 

waarmee ze vele ups en downs overwon, is na een langzaam 

afnemende gezondheid overleden mijn geliefde moeder

Dirkje Adriana Paulina Kerkman - Hemelop

Dia

* Leiderdorp, 9 juni 1919       † Zandvoort, 10 februari 2009

Jaap Kerkman

Correspondentieadres:

Van Lennepweg 39

2041 LA  Zandvoort

Moeder is overgebracht naar de rouwkamer van “Mo-

nuta”, Rijksstraatweg 113 te Bennebroek (op het terrein 

van GGZ inGeest, voorheen De Geestgronden), alwaar 

geen bezoek.

De begrafenisplechtigheid vindt plaats op vrijdag 13 fe-

bruari 2009 om 10.30 uur op de Algemene Begraafplaats 

aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid  

tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

                                                                                 

Lieve oma, 

Wij laten 100 hartjes met je mee vliegen,

Met in elk hartje een herinnering van ons.

 Dikke kus

Charlotte, Jeanine, Ilona, Chantal, Manon, Niels, Sanne, Youri

Ron, Alejandro, Sandro

Pascal, Casper, Alyssa, Raul, Wesley, Kaithlyn 

de wethouder. Ook was hij 
tegen een gewenningsperi-
ode want “men wist in 1992 
al dat dit eraan zat te komen. 
Iedereen wist dus dat er een 
marktconforme, en dus logi-
sche, prijs betaald zal moeten 
worden”.

Tweede termijn
De discussie in tweede termijn 
spitste zich toe op de waarde-
bepaling zowel bij verkoop als 
bij eeuwigdurende erfpacht. 

Zandvoorters die gebruik maken van de nieuwe papierbal wordt aangeraden eventuele 
privécorrespondentie eerst thuis te versnipperen. De Zandvoortse Courant vroeg naar aan-
leiding van een aantal vragen van Zandvoorters aan de gemeente hoe het met privacyge-
voelige correspondentie staat. Er is geen enkele garantie dat niemand die ooit te zien zal 
krijgen. Veiligheid begint dus thuis. 

De gemeentelijke woord-
voerder Ton van Heemst: 
“De inhoud van de bakken 
worden net als huisvuil 
verzameld en komt op een 
grote berg terecht waar-
vandaan het verder ver-

werkt wordt. Niemand zal 
enige garantie geven dat  
de privécorrespondentie 
niet gelezen wordt. Wij  
adviseren dus om dat soort 
papier zelf eerst te ver- 
snipperen, bijvoorbeeld 

met een papiervernieti-
ger, of te verscheuren. De  
privacy begint dus bij de 
mensen thuis!” U moet 
zich dus realiseren wat er 
op de grote hoop kan en 
wat niet!

Geen garantie voor privécorrespondentie

De commissie wilde van de 
wethouder weten welke me-
thode, er zijn vijf mogelijk-
heden, Zandvoort zal gaan 
toepassen. Volgens Toonen 
zal de methode van residuele 
waardemethode mogelijk de 
beste zijn. Hierbij wordt, op 
basis van een marktanalyse, 
per appartementsrecht de 
waarde in het economisch 
verkeer getaxeerd op het 
beoogde moment van trans-
actie. Daarvan worden afge-
trokken de bouwkosten voor 
deze onroerende zaak. Omdat 
de grond bebouwd is, wordt 
hierop nog een correctie toe-
gepast voor veroudering. Het 
verschil (‘residu’) is in principe 
de waarde van de grond en dit 
bedrag vormt daarmee de ver-

koopprijs in volle eigendom. 
Gezien de diverse standpun-
ten vroeg de voorzitter welke 
veranderingen in de notitie 
opgenomen moesten wor-
den. Dit wordt derhalve bij de 
komende raadsvergadering 
geen hamerstuk.

Nota van uitgangspunten  
Middenboulevard
De nota van uitgangspunten 
Middenboulevard leverde bij 
alle sprekers een lawine van 
vragen en opmerkingen op. 
“Niet leesbaar en zeer sum-
mier”, was de mening van 
Jerry Kramer (VVD). Cor van 
Koningsbruggen (GBZ) veegde 
het stuk direct van tafel. “Hier 
gaat GBZ niet in mee”, zei hij. 
Nico Stammis (PvdA) vroeg 
zich tevens af waarom men 
de strandgangers meer naar 
het dorp wil trekken, zoals de 
nota bepleit. “We hebben veel 
meer aan verblijfstoerisme”, 
vindt Stammis. Volgens Gert-
Jan Bluijs (CDA) is er niets en 
is er geen samenhang meer. 
Bruno Bouberg Wilson (OPZ) 
was van mening dat er geen 
beleidskader meer is. Bierman 
had dermate veel vragen en 
suggesties gekregen dat hij 
voorstelde om een aantal 
schriftelijk te beantwoorden. 
Dat zorgde weer voor de no-
dige discussie met als gevolg 
dat de voorzitter het agen-
dapunt in verband met de 
tijd schorste. Wel bedong de 
commissie dat de wethouder 
vóór de raadsvergadering van 
24 februari zijn antwoorden 
heeft gegeven en dat daarover 
gediscussieerd is geweest. 
Haastwerk dus.



4

Zandvoortse Courant • nummer 07 • 12 februari 2009

5

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Locatie is informatieboerderij 
Zorgvrij (R101) tijd is van 13.00 
-16.00 uur, meer informatie: 
023-5202828 of www.recrea-
tienoordholland.nl

Struinen door de duinen
Voor diegene die niet gelo-
ven dat vrijdag de 13e on-
geluk brengt, organiseert 
het IVN Zuid-Kennemerland 
i . s .m. Nat ionaal  Park 
Zuid-Kennemerland een 
schemerexcursie in de 
Kennemerduinen. Het belooft 
een spannende excursie te 
worden. Zo is er ’s avonds veel 
meer kans op een ontmoeting 
met een wegspringende ree 
of een op prooi loerende vos 
of een bosuil!  De IVN natuur-
gidsen leiden deelnemers van 
deze excursie door een gebied 
dat normaal op dit tijdstip 
gesloten is. Zij vertellen wat 
er onderweg te zien en te ho-
ren is! Verzamelen om 17.00 
uur bij ingang Bleek en Berg, 
Bloemendaal. Parkeerplaats 
Kennemerduinen is gesloten 
dus graag de auto parkeren bij 
de begraafplaats. Deelname 
is gratis! Aanmelden ver-
plicht bij Marc van Schie, 
023-5351239  of via publici-
teit@ivnzk.nl 

Bingo
Op 20 februari vindt er weer 
de jaarlijkse bingo avond in 
de ontmoetingsruimte van 
de Agatha kerk plaats. De op-
brengst is bestemd voor een 
aantal goede doelen zoals 
Stichting Kizito Babies Home, 
een weeshuis in Uganda en 
voor Stichting een Hart voor 
Polen. De avond begint om 
20.00 uur en deur staat vanaf 
19.30 uitnodigend open. 

Genootschapsavond
D e  e e r s t e  G e n o o t-
schapsavond van 2009, op 
vrijdag 27 februari, heeft 
als thema ‘Het paard van 
Zandvoort’. De avond wordt 
gepresenteerd door Ger 
Cense. Na de pauze worden 

nieuwe, nog niet eerder 
door het GOZ vertoond 
(oude) filmbeelden ge-
draaid. Cor Draijer heeft 
deze beelden gecom-
pileerd en digitaal be-
werkt. De avond is zoals 
gebruikelijk in ‘De Krocht’ 
en van 19.15 uur tot 20.00 
uur is er een doorlopende 
diavoorstelling over het 
Zandvoort van vroeger. 

Puistentocht
Op zaterdag 28 februari 
is er voor ervaren wande-
laars een pittige excursie: 
de puistentocht. Met de 
puist wordt niet het jeugd-
puistje bedoeld, maar het 
is de hoogste duin met 
een mooi vergezicht naar 
diverse plaatsen. Het ver-
trekpunt is bij ingang 
Zandvoortselaan, aanvang 
15.00 uur en de kosten zijn 
€ 5,- (incl. consumptie). 
Aanmelden vooraf is niet 
nodig.

50 jaar huur
Twee weken geleden de-
den wij een oproep om 
ons te laten weten of er 
nog meer mensen vijftig 
jaar (of langer) in hetzelf-
de huis wonen. Wij kregen 
een reactie van mevrouw 
A. Koper, die al vanaf 19 
januari 1959 samen met 
haar man, eveneens op de 
Van Lennepweg woont. 
Een paar dagen na de 
ontvangst van de sleutel 
traden zij op 22 januari in 
het huwelijk en vierden 
dus onlangs hun 50-jarig 
huwelijk. Alsnog proiciat. 
De eerste jaren woonden 
zij op 59/6, maar in ver-
band met de hobby van 
de heer Koper (treinen!) 
werd in 1971 naar num-
mer 8 verhuisd, want daar 
hoort een grote zolder bij. 
Opvallend dus dat drie 
huurders al zo lang en 
plezierig in hun apparte-
ment wonen!
  

Vitrine expositie
Elke Sijtsma-Schiller, ke-
ramiste, exposeert in de 
maand februari in de vi-
trine van de bibliotheek 
Duinrand Zandvoort. Haar 
stilistische dieriguren en 
gestileerde landschappen 
zijn door de natuur geïn-
spireerd. In het samenspel 
van vorm en glazuurkeuze 
modelleert zij naar eigen 
inzicht zodanig, dat daar-
bij de wezenlijke kenmer-
ken van ieder dier tot uit-
drukking komen. Haar stijl 
is persoonlijk en daardoor 
herkenbaar.

Jonge uitleners
We blijven even nog bij 
de bibliotheek. In de bi-
bliotheek in Hoorn wordt 
de uitleen, zoekhulp en 
administratie in het ge-
heel door elf- en twaalf-
jarigen verzorgd. Het ini-
tiatief draait succesvol. 
Kinderen worden door 
hun leeftijdgenootjes ge-
holpen om boeken uit te 
zoeken. Zonder hulp van 
volwassenen werkt het al-
lemaal prima. Aangezien 
het Zandvoortse her-
inrichtingproject Louis 
Davidscarré ook een nieu-
we bibliotheek omvat, leek 
het directeur Meijer een 
goed idee om nu alvast 
eens te gaan kijken of het 
concept voor de in 2010 
te openen vestiging van 
Duinrand geschikt is. 

Vakantie activiteit
I n  d e  z o g e n a a m d e 
Krokusvakantie van maan-
dag 16 februari tot en met 
vrijdag 20 februari zijn er in 
de regio leuke activiteiten. 
Zo kan je bij informatieboer-
derij Zorgvrij  een schaap 
met lammetjes maken. Van 
een terracotta potje en scho-
teltje maak je een schaap 
met lammetjes en je zet 
er vrolijke narcissen in. De 
kosten zijn € 4,50 per kind. 

Het project Zandvoort Schoon!? loopt alweer bijna een jaar. De betrok-
kenheid van veel burgers bij dit onderwerp stimuleert de gemeente om 
te blijven werken aan verbetering van de openbare ruimte en de directe 
leefomgeving van de inwoners. Zandvoort heeft in die periode er op allerlei 
manieren aandacht aan besteed: er zijn schoonmaakacties gehouden, papier 
wordt gescheiden ingezameld, terugdringen van overlast door overvolle rol-
emmers, beloning van vrijwilligers die hun woonomgeving schoonprikken, 
vuurwerkopruimacties, het schoonvegen van de eigen straat, enzovoorts.  
Maar er is nog veel te doen! Het gemeentebestuur is erg benieuwd naar 
uw mening. Om die  te peilen valt dezer dagen bij 600 willekeurig gekozen 
Zandvoortse adressen een enquêteformulier op de mat. Met het verzoek 
uw ideeën over het schoonhouden van de openbare ruimte te ventileren. 
De antwoorden dragen zeker bij tot het nog beter in kaart brengen van de 
aandachtsgebieden op het gebied van bestrijding van zwerfafval. Indien 
zo’n formulier ook bij u terecht is gekomen: alvast hartelijk bedankt voor 
het invullen en terugsturen. 
Samen houden we Zandvoort Schoon!?

ER WONEN TWEE MOTTEN… IN M’N OUWE JAS…

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47
WWW.ZARAS.NL

HALTESTRAAT 7, 2042 LJ ZANDVOORT

ZOEKT PART-TIME PERSONEEL 
VOOR DE BEDIENING

INFO: 023-5716631

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 

door Nel Kerkman
 
De beeldend kunstenaars én 
organisatoren van het pro-
ject, Marianne Rebel en Hilly 
Jansen, zijn gestart met de 
lessen. Besloten is om dit 
seizoen de mozaïeklessen 
te laten vervallen omdat er 
veel energie en kosten mee 
gemoeid zijn. De 173 leer-
lingen krijgen een doek van 
40x40 aangeboden om hun 
inspiratie op los te laten. Met 
hulp van de beide kunste-
naars krijgen de leerlingen 
aanwijzingen hoe ze hun 
kunstwerk het best kunnen 
maken. 

Theorieles
Ook nieuw is dat Marianne 
Rebel voorafgaand aan de 
praktijkles in De Krocht een 
uur theorieles geeft op de 
scholen. “Juist dit stukje edu-

catie is helemaal waanzinnig 
en te gek”, zegt een enthousi-
aste Rebel. “Ik heb mijn oude 
schoolboeken uit de kast ge-
toverd en vertel als basis over 
de diverse stromingen in de 
kunst. Het blijkt een goed 
concept te zijn en ik heb er 
veel plezier in. De kinderen 
luisteren goed naar me en 
komen een paar dagen la-

ter goed voorbereid naar de 
praktijkles. Ze nemen hun 
ontwerp mee en weten al  
wat ze willen maken.”  

Opening 
De Kinderkunstlijn 
wordt dit jaar niet 
in het Zandvoorts 
Museum maar in bi-
bliotheek Duinrand 
Zandvoort geopend. 
Van daaruit kunnen 
de kinderen hun 
kunstwerken bewon-
deren in diverse eta-
lages bij de winkeliers 
in het centrum, het 
VVV kantoor, Studio 
ZFM, het Pluspunt ge-

bouw in Zandvoort Noord, het 
Zandvoorts- en Juttersmu-
ZEE-um en natuurlijk de bi-
bliotheek. Wethouder Gert 
Toonen verricht op 7 maart 
om 12.30 uur de opening in 
de Zandvoortse bibliotheek. 
Noteer deze datum in uw 
agenda! Het is de moeite 
waard om te zien wat deze 
kinderen maken. 

Ook in het schooljaar 2008/2009 draait het project Kunst 
op School en is er tot 17 april een Kinderkunstlijn georgani-
seerd. Een nieuwe groep Zandvoortse kinderen van alle ba-
sisscholen (groep 7 en 8) en de brugklas van de Gertenbach 
Mavo maakt kennis met creativiteit en kunstzinnigheid. 

Kinderen introduceren 
in de wereld van de kunst

Marianne Rebel geeft theorieles over kunst

Hilly Jansen begeleidt jongeren

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering

vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

Krant niet 
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478 of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl

Corrie en Jan Draijer
zijn 17 febr.

al 50 jaar een echtpaar!

gefeliciteerd

evenementen agenda

mr
tm

rtf
eb

feb
feb

feb

Februari

Muzikaal optreden  - Mariska van Kolck 
treedt op in de Brink van Nieuw Unicum 

Classic Concerts  - Stoppelburg Trio in 
Protestantse kerk Zandvoort. Aanvang 15.00 uur

Jazz café  - Spoor 5 in café Alex, aanvang 16.30 uur

Jazzmiddag  - Mainstream Jazzcombo bij 
Take Five aan Zee, aanvang 16.00 uur

Maart

Final 4 - Races om het WEK, Circuit Park Zandvoort

Kinderkunstlijn  - Oficiële opening in 
bibliotheek Zandvoort, 12.30 uur 

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 07 • 2009

13

15

15
15

2
7

Starters op de woningmarkt hebben veel moeite om een geschikte en betaalbare woning 
te vinden. Daarom is de gemeente Zandvoort een samenwerking aangegaan met het Sti-
muleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). Uit dit fonds leent de 
gemeente Zandvoort geld aan inwoners die voor het eerst een woning willen kopen.

De starterslening over-
brugt het verschil tussen 
de totale verwervingskos-
ten van de woning en het 
maximale bedrag dat een 
koper kan lenen bij de bank 
volgens de normen van de 
NHG. Het interessante is 
dat dit bedrag renteloos 
én bovendien alossingsvrij 

wordt geleend. 

De gemeente heeft hiermee 
een goed instrument in han-
den om de woningmarkt in 
beweging te houden. Timo 
Greeven, NVM makelaar 
van Greeven Makelaardij 
o.g., reageert dan ook ver-
heugd op het bericht: “Dit is 

een zéér goed initiatief van 
de gemeente Zandvoort. Ze 
neemt haar verantwoorde-
lijkheid en helpt de starters 
bij de aankoop van de eerste 
woning. Er zijn echter wel 
bijzondere voorwaarden 
om in aanmerking te komen 
maar dat leggen wij graag 
uit bij ons op kantoor.”

Gemeente verleent Starterslening



6

Zandvoortse Courant • nummer 07 • 12 februari 2009

6

Sinds kort is Fysiotherapie De Boer en Zwart HKZ gecertii-
ceerd. Dit keurmerk staat voor kwaliteit in de zorg. Om het 
HKZ keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanage-
mentsysteem voldoen aan de HKZ-normen. Deze normen 
hebben de internationaal erkende ISO 9001:2000 normen 
als basis en omvatten daarnaast branchespeciieke eisen.

Fysiotherapie de Boer en 
Zwart HKZ certificeert

Sinds 2008 is het mogelijk om 
direct een afspraak te maken 
met de fysiotherapeut, dus 
is het gunstig dat de praktijk 
van Fysiotherapie De Boer en 
Zwart zo makkelijk bereikbaar 
is. Het aanspreekpunt is Wilma 
de secretaresse. Zij heeft het 
overzicht hoe mensen zijn 
verzekerd en bij wie iemand 
voor een bepaalde klacht te-
recht kan. Krukken worden bij 
haar gehuurd en bandages en 
kleine oefenmaterialen wor-
den verkocht. Op het vakge-
bied vinden ontwikkelingen 
plaats ten aanzien van het 
elektronisch patiënten dos-
sier, geprotocolleerd werken, 
vakinhoudelijke specialisaties 
in de richting van hart-, long- 
neurologische- en orthopedi-
sche klachten, het ontwikke-
len van beweegprogramma’s. 
Kortom er gebeurt veel. Dit 
alles heeft ertoe geleid dat de 
praktijk heeft gemeend het 
zogenaamde HKZ-certiicaat 
te moeten gaan halen. Eerst 
wordt met een deskundige 
gekeken hoe de organisatie en 
vakinhoudelijke werkwijze van 
de praktijk helder en compleet 
kan worden vastgelegd in een 
soort werkboek.

Algemene zaken zoals brand-
preventie en bedrijfshulpver-
lening passeren dan de revue, 
maar vooral op het gebied van 

de vakinhoudelijke ontwik-
kelingen wordt gekeken hoe 
de zaken worden aangepakt 
en of er zaken over het hoofd 
worden gezien. Na dit eerste 
intensieve traject wordt beoor-
deeld door de certiicerende 
instantie of de praktijk aan de 
HKZ normen voldoet. Dit bete-
kent dat inzichtelijk gemaakt 
moet worden hoe zaken wor-
den uitgevoerd. Als dit aan de 
eisen voldoet dan wordt het 
certiicaat verstrekt.

Voor de zorgverzekeraars is 
het certiicaat een pré. Zij zijn 
eerder bereid te participeren 
in projecten waar de gezond-
heidszorg mee gediend is. 
Op dit moment is dat vooral 
mensen in beweging krijgen. 
En vooral ook in beweging 
houden. Daar is de praktijk nu 
druk mee bezig. Voor mensen 
die na bijvoorbeeld een reva-
lidatietraject toch niet zonder 
begeleiding willen of durven 
sporten wordt het ‘Perpetuum 
Mobile- programma’ aange-
boden. Hierin wordt de gele-
genheid geboden om vooral 
in beweging te blijven. Wel 
zal men moeten wennen aan 
het invullen van vragenlijsten 
en het uitvoeren van meetmo-
menten, want dat is waar de 
ontwikkeling in de gezond-
heidszorg op dit moment om 
vraagt.

Praktijkruimte bij De Boer  en Zwart
Verras je Valentijn met

luxe geuren en spannende
en ondeugende cadeautjes!

Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort Tel.: 023-5732268
Zondags ook open

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

ValentijnsMenu
14 februari 2009

€ 29,50

Cocktail de l’Amour 

***
Gebakken gamba’s

met cajunkruiden, rode peper en limoen
of

Carpaccio van gerookte runderlende 
met Tête de Moines en truffelolie

***
Tamme eendenborst 

met sinaasappel-portsaus
of 

Gebakken zalmfilet met choronsaus

***
Valentijnsliefde

Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

Zaterdag 14 februari 

Valentijn

Verras je geliefde met een doos 
Leonidas bonbons of een heerlijke taart 

in hartvorm van Tummers.

Voor elke klant een leuke 
Valentijn verrassing.

Doe tijdig uw bestelling.

Valentijn,
Valentijn,
Valentijn!

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

14 februari

Surprise 
Valentine’s Dinner

Gezellig diner 
voor 2 personen
met live muziek

20 februari 

Carnavalsfeest

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Mirage Zandvoort Presenteert:
Een romantisch Valentijnsdiner 

aan zee voor 2 

 Dun gesneden gebraden kalfslende, 
warme aardappelsalade met 

truffelschuim
*****

Op de huid gebakken winterkabeljauw
met verjus- schaaldierensaus met 

risotto en venkel gratin 
*****

Een petit grand dessert

Voor 75,00 per 2 personen incl. een fles huiswijn
Voor reserveringen Mirage Zandvoort
Tel : 023-8200000 
Mail : info@miragezandvoort.com
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door Erna Meijer

Komende april is deze zaak drie jaar in de Jupiter Plaza geves-
tigd, maar de uitbreiding heeft vorig jaar december plaats-
gevonden met de huur van het veel grotere hoekpand in de 
hal. Dit biedt enorm veel mogelijkheden aan de geboren en 
getogen Zandvoortse Marja van Ravensberg-Heesemans en 
haar dochter Babiche Michou om hun uitgebreide collectie 
beter tot zijn recht te laten komen.

Wat kunt u bij ‘Dreams  
and Daytime’, zoals dit gedeel-
te van de winkel ook wordt 
genoemd, verwachten? Vooral 
lekker snuffelen en op je ge-
mak rondkijken, dan ontdek je 
de leukste hebbedingen, die 
geweldige cadeaus voor de ko-
mende Valentijnsdag kunnen 
zijn. Romantische handdoeken, 
afgezet met broderiekant en 
ook met Swarovskisteentjes. 
Zelfs luxe dekbedovertrekken, 
ook voor kinderen, met deze 
blingbling zijn verkrijgbaar, 
die met de gratis bijgeleverde 
waszak gegarandeerd in goede 
staat blijven. Heerlijke ruiken- 
d e  g e u r s a c h e t s  vo o r  
w e i n i g  g e l d , h a r tvo r-
mige doosjes, veel kus-
sens en een leuke collectie  
k e u k e n s c h o r t e n /o v e n - 
wanten met bijpassen-
de onderzetters in heel 
lieve motiefjes, eveneens 
laag geprijsd. De bezoeker  
komt ogen tekort door 
de vele spiegels, foto-
lijstjes, secretaires en de 
aparte ‘Amalia’ stoelen, die  
een keuze steeds moeilijker 
maken. 

Ook voor allerlei soor-
ten lampen kunt u bij 
Woonkado Discovery te-
recht en vergeet vooral  
niet te kijken naar de tas-
sen van Bulaggi en Fiorelli, 
de laatste heeft tevens 
‘matching’ ceintuurs en 
portemonnees. Binnenkort 
wordt de ‘loungerie’ col- 

Woonkado Discovery

lectie van het merk Vive 
Maria verder uitgebreid met 
hemdjes, dusters en strand-
jurkjes. Heel ple zierig is  
dat  zelfs  het  kleinste  
cadeautje zeer fraai wordt 
verpakt en daardoor een extra 
feestelijk tintje krijgt!

Op zeer korte termijn wordt 
de bovenetage ingericht met 
diverse slaapkamermeubelen, 
zodat u voor een heerlijk rust-
gevend ledikant of boxspring 
Zandvoort niet meer uithoeft. 
Prachtige dekbedhoezen en 
spreien zijn nu al te koop. 

Wo o n k a d o  D i s c o v e r y, 
Haltestraat 10 a/c in Zandvoort 
is op maandag geopend van 
13.00 tot 18.00 uur, dinsdag 
t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 
uur, zaterdags tot 17.00 uur en 
op zondag van 12.00 tot 17.00 
uur.

Op die bovenetage zetelt nu 
al het derde lid van dit fami-
liebedrijf, namelijk echtgenoot  
Peter van Ravensberg. Samen 
hebben zij in het verleden in 
de Hema gewerkt en ook nu 
gaan Peter en Marja weer sa-
men aan de slag. Peter start 
hier een onafhankelijk assu-
rantiekantoor, waarvan het 
hoofdkantoor in Zoetermeer 
zetelt. De HA-groep handelt 
in hypotheken, pensioenen 
en verzekeringen en verstrekt 
ook financiële analyses. Tel: 
5737494 of e-mail: pvravens-
berg@ha-groep.nl.
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Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Zaterdag a.s. OPEN HUIS Westerparkstraat 19 van 13:00 tot 15:00 uur. U bent van harte welkom!!!

Vraagprijs: € 325.000,= k.k.        

Vraagprijs: € 217.500,= k.k.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Vraagprijs: € 549.000,= k.k.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Vraagprijs: € 229.000,= k.k.

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Beatrixplantsoen 9

Westerparkstraat 19

Dr. C.A. Gerkestraat 51 zwart

De Ruyterstraat 2-1

Brederodestraat 96

Witte Veld 29

Spoorbuurtstraat 20

Deze HALFVRIJSTAANDE BUNGALOW is uitermate gunstig 
gelegen aan het RUSTIEKE Beatrixplantsoen. Het is bijzonder 
geschikt voor mensen die geen trappen willen lopen en 
gelijkvloers willen wonen op de begane grond. De ideale 
voortuin van maar liefst 18 meter diep is gelegen op het zon-
nige zuiden. Het is hier heerlijk genieten op zomerse dagen en 
de kinderen kunnen veilig op het gras spelen. De oprit biedt 
plaats aan meerdere auto’s. 

• Heerlijk zonnige voortuin van maar liefst 18 meter diep;
• Uitbouwmogelijkheden aan de achterzijde van de woning;
• Modernisering is gewenst, éénmaal gereed wilt u hier 

nooit meer weg;
• Woonoppervlakte ca. 75 m2, perceelgrootte ca. 325 m2.
• Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

• Parkeermogelijkheid op eigen terrein;
• Diverse authentieke details aanwezig;
• Bouwkundige keuring ter inzage bij makelaar;
• Woonoppervlakte: ca. 135 m2 incl. zomerhuis;
• Perceeloppervlakte: 177 m2.
• Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Deze ’30-er jaren 4-kamerbenedenwoning is gelegen op 
loopafstand van de basisscholen, de duinen en het centrum 
van Zandvoort. De woning is aan de achterzijde uitgebouwd 
waardoor er extra woonruimte is verkregen. Het beschikt 
o.a. over 3 slaapkamers, een voortuin én een royale achter-
tuin van 14 meter diep met een achterom!

• Centraal gelegen t.o.v. het centrum,  de scholen en het 
strand;

• V.v. kunststof en houten kozijnen met dubbel glas; 
• Woning verdient een update naar de wooneisen van 

2009;
• Woonoppervlakte circa 90 m2; achtertuin groot circa 80m2;
• Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Dit UITERMATE VERZORGDE 3-kamerappartement is gunstig 
gelegen op de eerste woonlaag van het complex “Admiraal 
de Ruyter 1“(het 2e appartement vanaf de hoek) en op 
steenworp afstand van de boulevard, het strand en de zee. 
Het heeft een prettige L-vormige woonkamer en vanaf het 
balkon kunt u heerlijk genieten van het levendige uitzicht 
over de boulevard en zee! Er is tevens een inpandige garage-
box te koop. 

• Appartement in een zéér goede staat van onderhoud; 
• Inpandige garage separaat te koop: prijs € 35.000,= k.k.;
• LAGE servicekosten slechts € 108,=,  

inancieel gezonde VVE;
• Woonoppervlak: ca. 85 m2.
• Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.
  
 

Deze bijzonder karakteristieke en uitstekend onderhouden 
woning is gelegen op een zéér geliefde locatie in Zandvoort 
Zuid op slechts 300 meter van het strand en de duinen.  
De woning is uitermate speels ingericht zo beschikt het o.a. 
over een royale living met een fraaie schouw, 3 ruime  
slaapkamers, een kantoorruimte, én parkeermogelijkheden 
voor meerdere auto’s op eigen terrein.

• Unieke woning op een bijzondere locatie gelegen;
• Parkeermogelijkheden op eigen terrein;
• Heerlijk zonnig balkon aan de master bedroom; 
• Woonopp. ca. 150 m2, perceelopp. 245 m2;
• Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Deze goed onderhouden familiewoning is gelegen in de 
kindvriendelijke woonwijk Park Duinwijk. Het beschikt o.a. 
over een ruime woonkamer met openslaande deuren naar 
de diepe achtertuin, 3 slaapkamers en een studio (= slaap-
kamer-4) op de 2e verdieping. Het gezellige centrum, het 
strand en NS station zijn op loopafstand bereikbaar. Tevens 
is er een berging in de achtertuin aanwezig, een achterom 
én parkeermogelijkheden op de oprit.

• Voorzien van dubbel glas en hard houten kozijnen;
• Parkeermogelijkheden op eigen terrein;
• Woonoppervlakte ca.130 m2, perceelopp.198 m2;
• Heerlijke achtertuin van 14 meter diep;
• Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Deze HALFVRIJSTAANDE woning is gebouwd in 1997 en 
heeft de beschikking over 2 slaapkamers én een beschutte 
achtertuin met voldoende privacy. Het is gelegen in het 
levendige centrum en op loopafstand van het strand en NS-
station. Tevens is de achtergelegen LOODS van bijna  
50 m2 met openslaande deuren separaat te koop.
• Halfvrijstaande woning in het centrum (eventueel mét 

LOODS);
• Voorzien van vloerverwarming, kunststof kozijnen en 

dubbel glas;
• Perceelgrootte 127m2 incl loods, de woonoppervlakte ca. 75m2.
•  Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Eventueel kan de loods worden aangekocht voor  
€ 89.000,= k.k. in combinatie mét de koop van de woning.

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Op zoek naar een vrijstaande woning in een geliefde omgeving? Dit is uw kans!
Deze VRIJSTAANDE woning is gelegen in ZANDVOORT-ZUID op slechts 250 meter van het strand en nabij het 
centrum. De royale woonkamer met erker is v.v. een houten vloer met speelse bies en heeft fraaie authentieke 
details zoals KAMER-EN-SUITE deuren en hoge plafonds met ornamenten. Verder beschikt de woning over 
een verrassend ruime KELDER(met stahoogte), 3 slaapkamers, een moderne badkamer met o.a. een ROYAAL  
tweepersoons ligbad, een ZOMERHUIS met twee kamers én u heeft tevens parkeermogelijkheid op eigen terrein.
Er zijn diverse verbeteringen aangebracht waaronder: 
Badkamer, wasruimte en CV ketel (2001), toilet begane grond (2008), platte dak woonhuis/schuur (2007), platte 
dak zomerhuis (2008), kelder geïmpregneerd (2007), nieuwe keldertrap (2007), buiten schilderwerk hout (2007),  
2 nieuwe draaikiep ramen in slaapkamers (2007).

Vraagprijs: € 389.000,= k.k.

 Open huis!

BungAlOw! KArAKter!

Diepe tuin!

Zeer verZOrgD!

FAmilie!

tuin!

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Schouten

In haar persbericht gaf museumbeheerder Sabine Huls aan dat men tot 13 februari hard aan het 
werk is om de huidige tentoonstelling over de geschiedenis van Zandvoort een andere opzet te 
geven. Met als persoonlijke toevoeging bij het persbericht ‘de herindeling heeft niets te maken 
met het geluidsmuseum’. Intussen is het interieur ontmanteld en is de historische collectie in 
een van de benedenruimtes voorlopig bij elkaar gezet.

Wethouder Gert Toonen wil reageren op het artikel in de Zandvoortse Courant van vorige week 
over de onrust die in Zandvoort is ontstaan over het Zandvoorts Museum. Deze krant biedt hem 
die gelegenheid, zij het in een verkorte versie van zijn oorspronkelijke reactie.

door Nel Kerkman

Op 4 februari jongstleden 
hadden wij een oriënterend 
gesprek met museumbe-
heerder Sabine Huls. Op de 
vraag of de verbouwing iets 
te maken heeft met de mo-
gelijke komst van het geluids-
museum, slaakt ze een diepe 
zucht. “Wat een consternatie 
over iets waar nog niets over 
besloten is”, vindt Huls, “eerst 

“In het artikel suggereren OPZ 
en CDA dat het college begon-
nen is met een ingrijpende 
verbouwing van het museum 
t.b.v. de ‘collectie Attema’. 
Verontwaardigd wordt het 

komt er in februari een Plan 
van Aanpak over een eventu-
ele combinatie met de collec-
tie Attema en het Zandvoorts 
Museum. Want alles heeft te 
maken met de mededeling van 
het college: “De huidige opzet 
van het Zandvoorts Museum 
oefent naar veler overtuiging 
te weinig aantrekkingskracht 
uit op bewoners en gasten 
in Zandvoort. Daarom is het 
College voornemens te be-

college ondemocratisch 
handelen verweten en 
respectloos omgaan met 
de rol van de raad (OPZ). 
Dergelijke suggestieve 
beweringen zijn niet on-
derbouwd, noch gecon-
troleerd en roepen een 
sfeer op die Zandvoort in 
het algemeen en de poli-
tiek in het bijzonder geen 
goed doet. Ik had inmid-
dels het OPZ schriftelijk 
gemeld dat het om on-
derhoud ging en dat het 

niets te maken had 
met huisvesting van 

de collectie Attema.

Het CDA kende dit antwoord, 
maar heeft in een ‘nieuwsbrief’ 
ook een oordeel klaar zon-
der informatie in te winnen. 

sluiten om de ambtelijke or-
ganisatie opdracht te geven 
tot het opstellen van een Plan 
van Aanpak voor een ingrij-
pende koerswijziging van het 
Zandvoorts Museum.”

Tijdslijn
Op de plattegrond legt Huls 
uit wat de plannen zijn. De 
tijdslijn van de geschiedenis 
van Zandvoort krijgt een op-
frisbeurt en ook de stijlkamers 
zijn verwijderd. In een ander 
gedeelte komt een bedstee 
en in het oude vissershuisje 
waar een stijlkamer stond, 
komt een educatieruimte. 
Tevens wordt de doorkijk van 
het Gasthuisplein naar het 
interieur van het museum, vi-
sueel beter. Op zogenaamde 
verrijdbare strandrekken wor-
den de kunstwerken van de 
maandelijkse tentoonstelling 
geplaatst. En waar ooit de in-
gerichte fotoruimte (die aan 
alle museumeisen voldeed) 

Maar ja, met een antwoord 
‘gepland groot onderhoud’ 
wordt het moeilijk scoren”, al-
dus Toonen. 

“Op 23 december 2008 stuur-
de het college een brief aan de 
gemeente, waarvan het CDA 
nu suggereert dat daar vast 
wat achter zit. Daar zit niets 
meer achter dan het nakomen 
van een toezegging te infor-
meren over het standpunt 
van het college over vijf be-
sproken zaken in een commis-
sie: Bomschuit op het plein, 
herinrichting van het plein, 
aankoop van het Wapen van 
Zandvoort, verwerving schuur 
aan het Achterom en de collec-
tie Attema. Diverse afdelingen 
hebben de onderwerpen be-
keken. Dat heeft geleid tot de 

Herinrichting Zandvoorts Museum

Wethouder reageert op politiek  
tumult rond Zandvoorts Museum

Stijlkamer van voor de verbouwing  | foto Rob Bossink

Wethouder Gert Toonen

op de bovenetage was ge-
vestigd, is nu een keuken ge-
plaatst. “De veranderde tijds-
lijn zou mogelijk een goede 
achtergrond kunnen zijn bij 
de collectie van Attema”, zegt 
Huls.

Klink
In de Klink schrijft voorzit-
ter van Genootschap Oud 
Zandvoort Ger Cense in zijn 
voorwoord ‘karnemelk in de 
kofie’ over de gespreksnotitie 
die het Genootschap in 2005 
heeft opgesteld over hun vi-
sie over de toekomst van het 
Zandvoorts Museum. “Er is 
niets maar dan ook helemaal 
niets van onze gespreksno-
titie terug te vinden in het 
beleid van de gemeente.” 
schrijft Cense, die zijn voor-
woord afsluit met: “De col-
lectie Attema verdient een 
eigen plek en hoort volgens 
GOZ niet samengevoegd te 
worden met de museumcol-
lectie.”

Vanaf 14 februari is iedereen 
weer van harte welkom om 
het resultaat te komen be-
wonderen. 

bedoelde brief.” Letterlijk staat 
er in die brief: ‘Bij het opstellen 
van het Plan van Aanpak zul-
len diverse relevante organi-
saties worden betrokken. Het 
college zal in februari 2009 de 
raad voorstellen in te stem-
men met het voorgenomen 
besluit zoals in dit schrijven 
verwoord’. “Dan vindt dus de 
politieke afstemming plaats 
en kan worden beoordeeld of 
de raad het standpunt van het 
college onderschrijft of dat het 
beleid anders moet worden 
vormgegeven. Koortsachtig 
zijn beide partijen bezig elkaar 
af te troeven in het behagen 
van allerlei doelgroepen. Zou 
dat koortsachtige voortkomen 
uit de huidige griepgolf of de 
naderende verkiezingen? Maar 
hoe het ook zij, die wederzijd-
se (koorts)aanvallen mogen 
een weloverwogen besluitvor-
ming niet in de weg staan”, is 
de wethouder van mening.

Het koude weer houdt aan
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Een tamelijk waterdichte 
weerregel is dat als janu-
ari te koud verloopt ook  
februari doorgaans te 
koud uitpakt en dat lijkt 
er dit jaar dus weer eens  
van te komen. De komende 
pakweg tien dagen is zijde-
zacht lenteweer erg ver te 
zoeken in Zandvoort. Hoge 
druk belooft meestal ma-
nifest te zijn boven het 
noorden en noordwesten 
van Europa en lagedruk-
gebieden kiezen positie 
richting het Europese  
continent. Dit betekent dat 
de stromingen overwegend 
noordelijk zullen zijn en 
vanuit die richting wordt 
natuurlijk geen milde lucht 
meegenomen. 

Er is zelfs een mogelijkheid 
dat de wind gaat kiezen voor 
een meer noordoostelijke 
hoek vanaf Valentijn en in 
dat geval wordt het alleen 
maar kouder en kan het 
in de nachten stevig gaan 
vriezen. Minima tot -6˚C 
zijn dan niet ondenkbaar in 
een diepe Bentveldse ach-
tertuin gedurende twee of 
drie nachten. 

Een vrij koude winterse 
periode in de  tweede helft 
van de sprokkelmaand 
is niet ongewoon en kan 

zelfs als klassiek februari-
weer worden bestempeld. 
Sommigen zijn wellicht 
onbekend met het feit dat 
niet januari gemiddeld 
de koudste wintermaand 
is, maar februari. Neem 
bijvoorbeeld de elfste-
dentochten van 1985 en  
1986, die werden allebei 
na 20 februari verreden. 

De rest van deze week 
houden we een wis-
selend beeld met een 
voortdurende polaire 
luchtaanvoer. Het zicht 
zal steeds uitstekend  
zijn in deze van origine 
zeer schone lucht. Echt 
koud is het niet in ons 
gebied met middag- 
maxima die nog tot 4-5˚C 
kunnen komen, maar 
vooral de nachten geven 
wat vorst. Er kan af en toe 
een winterse bui langs-
komen met wat sneeuw 
of stofhagel, maar het 
grootste deel van de tijd 
is het droog en ook de fe-
bruarizon doet meestal 
goede zaken. Het zee- 
water voor de Zand-
voortse kust is trouwens 
behoorlijk koud met 3-4 
graden momenteel.    

Weerman Marc Putto 

 Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur
Max 5 4 4 3
Min -2 -2 -2 -3
Zon 35% 55% 55% 35%
Neerslag 30% 15% 15% 10% 
Wind nw. 4 noord 4 noord 4 nno. 3-4

Het is vrijwel zeker dat deze winter als koud geboek-
staafd gaat worden als de balans zal worden opge-
maakt straks. Ondergetekende voorspelde afgelopen 
oktober al dat we wel eens een ongeveer anderhalve 
graad te koude winter zouden kunnen gaan krijgen. 
Rekening houdende met de huidige winterse progno-
sekaarten, zal de uiteindelijke temperatuuruitkomst 
inderdaad in die orde van grootte liggen.
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op de schouder van de pianist 
wist hij feilloos het ritme aan 
te geven. 

Burgemeester Niek Meijer en 
echtgenote,  óók aanwezig, 
genoten zichtbaar van de jaz-
zy zanger. “Wat een entertain-
ment en charisma heeft deze 
man”, verwonderden beiden 
zich. Edwin blééf zingen, ook 

door Lienke Brugman 

Uiteraard waren pianist 
Johan Clement en bassist Eric 
Timmermans de perfecte be-
geleiders van Edwin Rutten. 
Maar ook geweldig hoe deze 
populaire zanger het perfect 
spelende trio bij zijn zang wist 
te betrekken. Met één hoofd-
knik, handbeweging of klop 

Groot entertainer Edwin Rutten treedt op in De Krocht
Wat is het toch heerlijk, als er weer eens een zanger komt die het publiek enthousiast weet 
te maken. Edwin Rutten verstaat die kunst als geen ander. Het werd één groot, swingend 
feest in De Krocht afgelopen zondag. Zeker mede door het perfecte slagwerk van Hans van 
Oosterhout die af en toe een speciaal ‘lijntje’ met Rutten bleek te hebben.

Vakman Edwin Rutten

toen een paar laatkomers 
nog ongezien naar binnen 
probeerden te schuifelen. Hij 
heette ze al zingend welkom 
en wees ze zingend een plaats 
in de zaal. Geweldig! 

Bekende nummers als Misty 
en My Funny Valentine wer-
den door hem gevoelig ver-
tolkt. Rutten zong echter ook 

uit het Engels vertaalde num-
mers in het Nederlands zoals 
‘Die dag waarop het mistte’ 
(Foggy Day) en ‘Truusje’ 
(Lulu’s back in town). Bij 
het nummer Broadway was 
de interactie met drummer 
van Oosterhout heel knap 
en perfect getimed. Hier 
was duidelijk merkbaar dat 
deze zanger niet voor niets 
workshop docent is aan 
het Conservatorium van 
Amsterdam. Bij zijn nummer 
‘Slotblues’ haalde Rutten 
twee bevriende vocalisten 
uit de zaal. Dennis Kivit en 
Riek de Nijs improviseerden 
naar hartelust, begeleid door 
het muzikale trio van Johan 
Clement. 

Een volle zaal, enthousiast 
publiek en een staande ova-
tie. Met andere woorden: 
een fantastische middag in 
De Krocht. Wie meer wil we-
ten of een CD wil bestellen 
surft naar www.edwinrut-
ten.nl. Op 8 maart is er een 
volgend optreden met Sanna 
van Vliet. Meer informatie 
hierover vindt men op www.
jazzinzandvoort.nl 

josettecaelen.exto.nl

U bent van harte uitgeno-
digd een kijkje te nemen 
bij Hobby-Art aan het 
Gasthuisplein 6 (naast het 
Circus).

Zondag staat een groot aan-
tal liederen van een groot 
aantal componisten op het 
programma. Zo zullen zij 

l iederen van 
onder andere 
Johann Strauss, 
G i o a c c h i n o 
Rossini, Leonard 
B e r n s t e i n , 
Camille Saint–
Saëns, Wolfgang 
Amadeus Mozart 
en uiteraard van 
vader Wim ten 
gehore brengen. 
Dit bijzondere 
Liederenrecital 

is uiteraard gratis toeganke-
lijk, met een openschaal col-
lectie aan het eind. Aanvang 
van het recital is 15.00 uur en 
de Protestantse kerk gaat om 
14.30 uur open.

Josette Caelen verwierf gro-
te bekendheid in binnen- en 
buitenlandmet haar ge-
zellige en humoristische, 
felgekleurde schilderijen, 
die veelal het thema eten 
en drinken hebben. Door 
haar Bourgondische inslag 
en haar voorkeur voor de 
gezette mens, krijgen haar 
doeken een geheel eigen 
sfeer en stijl. Josette schil-
dert desgewenst ook in op-
dracht.

Naast het feit dat slechts 
een klein deel van haar werk 
bij Hobby-Art te bezichti-
gen is, bezit Caelen ook een 
website waarop haar gehe-
le collectie te zien is: www.

De zussen zijn gespeciali-
seerd in het samen zingen, 
maar ook los van elkaar 
worden zij veel gevraagd 
als solis-
ten. Ze kre-
gen grotere 
bekendheid 
toen een 
aantal op-
t r e d e n s 
voor de te-
levisie wer-
den uitge-
z o n d e n , 
o.a. die voor  
de Konin-
klijke fa- 
milie tijdens het Koningin-
nedagconcert 2002. Met 
moderne muziek houden 
zij zich ook veel bezig. Een 
aantal componisten schreef 
speciaal voor hen als duo. 

Josette Caelen  
exposeert bij Hobby-Art

Stoppelenburg Trio  
bij Kerkpleinconcerten

Vanaf heden exposeert de bekende Zandvoortse kunst-
schilder Josette Caelen in Hobby-Art. In de hobby– en 
kunst(schilders)speciaalzaak hangt permanent een aan-
trekkelijke collectie van haar schilderijen.

Komende zondag zal het Stoppelenburg Trio optreden in 
het kader van de kerkpleinconcerten van de stichting Clas-
sic Concerts in de Protestantse kerk aan het Kerkplein. Het 
trio bestaat uit vader Wim (piano) en dochters Charlotte (alt 
mezzo) en Joseien (sopraan) Stoppelenburg. De beide da-
mes waren vorig jaar eveneens te gast bij Classic Concerts 
toen zij voor een volle kerk het Stabat Mater zongen.

Charlotte en Joseien

vitaress
Voor noodgevallen 

24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.  

Een elektrische storing, een verwarming die 

uit gevallen is, een lekkage of een ander  

probleem wat direct verholpen moet worden.

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip 

waarin direct handelen noodzakelijk is.  

De ervaring leert dat de meeste storingen  

vrij simpel verholpen kunnen worden,  

maar wie is er op dat moment 

direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet 

op mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij  meestal 

in staat om de problemen ter plaatse op te lossen. 

In afwachting van een totaal reparatie is het meestal 

mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan 

u  de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden 

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om andere werkzaam heden / 

klussen  in en om het huis, en vrijwel alle andere 

diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

Voor informatie: 06-15.399.818 

E.mail vitaress@hetnet.nl

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

 levering en plaatsing 
van alle glassoorten

 
vrijblijvende offerte!

023 5720480/06 41374921

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt 

bij alle 
PC-PROBLEMEN. 

Advies en aanleg (draad-
loos)  netwerk. 

Ook avonden/weekend. 
Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 
023-5719666 of 
06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.................
Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine 
klussen in en om 

het huis. 
Redelijke prijs.  

Voor info: 06-1423 2051 
................. 

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling 

volgens afspraak, 
ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
................. 

Het Pakhuis
een kringloopwinkel 

waar van alles te koop is! 
Van serviezen en 

glaswerk tot meubels 
en van kleding 

tot boeken. 
Kennemerweg 6 Zandvoort 

(voormalige TZB kantine) 
De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 
info: 06 - 53693409

.................
Het is waar. 
Oma Burkie 

wordt morgen 95 jaar! 
Hartelijk gefeliciteerd! 

Tim, Marco en Ilona.

ZANDKORRELS
Te koop: 

1 beige heren jack mt.54,  
i.st.v.nw.: €10 – 1 
heren -trui nw. 
mt.54: €8,50 – 

12 gemberpotten: 
€25 – 2 dames 

jeans mt. 27-28: 
€6,50 p.st. – 1 zwarte 
damespantalon heup 

mt. 36, nw.: € 6,50 
.................

Te huur tot 1 juli: 
zomerhuis met eigen 

opgang, woonkamer met 
open keuken, aparte slaap-

kamer. Tel. 06 28 787 237
.................

Wie o wie wil tegen beta-
ling af en toe op mijn zoon-

tje (8 jr.) en hond passen 
en een hapje voor ons 
koken? Van 15.00 tot 

±18.00 uur. Graag bellen 
met Sheila, 06-2334 9558

.................
Te koop in 
Overveen, 

Bloemendaalseweg 166/2: 
2-kamerappartement 

(±50m2) begane grond. 
Gemoderniseerd, 

schitterend gelegen. 
Vraagprijs € 125.000,- 

Willem Struijs, 
06-12525848

.................
Te huur per 1 maart: 

benedenwoning 
in centrum. Tuin 
voor en achter. 

€ 800 excl. 
Tel. 06-53650772

.................
Cursus Mandala 

tekenschilderingen. 
Locatie: Zandvoort. 

Lessen op maandag 
en woensdag, 

10.00-13.00 uur. 
€ 90 voor 4 lessen. 
Info: 06-54906526, 
Thea Oversteegen 

.................
Te huur: Zomerhuis. 

€ 650 p.mnd. incl. 
G/W/L. 1 maand borg. 

Geen huisdieren. 
Tel. 06-29527140

.................
Kamer te huur. Voor 2 
personen. € 800 incl. 

G/W/L. Tel. 5713975

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93 -  dinsdags gesloten

Sporen uit het verleden
Hoewel deze rubriek bedoeld is om u attent te maken 
op sporen die nog overal in Zandvoort te vinden zijn, 
maken we deze week een uitzondering. Het spoor dat 
we u laten zien heeft plaats gemaakt voor het nieuwe 
project Louis Davids Carré. 

door Nel Kerkman

Speciale deur
De afbeelding in de deur verwijst naar de 
naam van de eigenaar die daar jaren gewoond 
heeft, namelijk: Piet d’Hont, koster van de ka-
tholieke kerk. De deur en het huis stonden 
een paar weken geleden nog in de Cornelis 
Slegersstraat. Inmiddels is het huis gesloopt 
om plaats te maken voor de aan- en afvoer-
weg naar de toekomstige  parkeergarage in 
het Louis Davids Carré. Maar voordat het zover 
was, maakten we nog net op tijd een foto van 
de deur en zijn unieke naamsverwijzing. De 
werklieden vertelden dat de deur op verzoek 

terug werd gebracht naar de familie d’Hont.

Heerenstraat
Voorheen had de Cornelis Slegersstraat een andere straat-
naam. Van 1901 tot 1974 heette deze straat de Heerenstraat. 

De straatnaam werd gewijzigd als eerbetoon aan voorma-
lig raadslid en wethouder Cornelis Slegers. Met zijn gezin 
woonde aannemer Slegers in de Heerenstraat 4 met daar-
naast zijn timmermanswerkplaats. Het bijzondere van dit 
huis was dat, net zoals de ingang van de oude algemene 
begraafplaats en een paar huizen in de Kostverlorenstraat, 
kiezelstenen in de muren waren gemetseld. Het huis in de 
Cornelis Slegersstraat 22, oftewel Heerenstraat 4, is nu dei-
nitief verleden tijd. Weer een spoor minder in Zandvoort. 

Toch is er wel een vraag. Wie weet hoe de bouwstijl ge-
noemd wordt van huizen waarvan de muren bedekt of ver-
fraaid zijn met ingemetselde kiezelstenen? Een reactie kunt 
u sturen of brengen naar: Kleine Krocht 2, 2042 JN Zandvoort 
of per e-mail sporen@zandvoortsecourant.nl. Uw reactie 
wordt in de volgende editie geplaatst.



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand februari:
Twee personen ( 800 gram )

Stamppot naar keuze
voor maar 5 Euro

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hobby - Art - Gasthuisplein
Nympheia - www.nympheia.com
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
H&T Klussenbedrijf - 06 25548778
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 
 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.
Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxalex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Hele maand februari:: Eiken vloerdelen 19 cm breed van € 56,- 
nu voor € 45,- per m² in de kleuren eiken naturel en eiken wit

H & T Klussenbedrijf
Onderhoud, renovatie en nieuwbouw,
24 uursservice
Tony van Haren
Allround en altijd de goedkoopste!
15% korting op arbeidsloon
Hogeweg 62/9 - Zandvoort
Tel. 06-2554 8778
tonysklussen@gmail.com

Haltestraat 48

2042 LN Zandvoort

023-5733092

www.chocoladehuiswillemsen.nl

Pindarotsjes

melk, puur, wit

3 ons halen

2 ons betalenOnze huiswijn Resplandy
kwaliteitswijn uit 

de Lanquedoc
3 soorten: Merlot, 

Sauvignon Blanc of Rosé

nu per les € 3,98
3 voor 10 euro!

Aanbod geldig tot en met woensdag 18 februari 2009 

en alleen in onze vestiging te Zandvoort.

Raadhuisplein 2,  Telefoon:  023 - 57 12 865

Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Halve 
prijs.

Dubbel zo 
lekker!
Op vertoon van uw ZandvoortPas:

voor de halve prijs

Zakje 
krenten-

bollen

1.80
OP=OP

Eerst woonde Tony in een gezel-
lige badplaats nabij Rotterdam. Nu 
woont hij al een tijd in Zandvoort. 
“Ik heb het altijd al heel erg leuk ge-
vonden om dicht bij het strand en 
de zee te wonen. Er hangt altijd een 
soort van vakantiegevoel in de lucht. 
Ik vind het ijn om na een dag hard 
werken lekker op het strand uit te 
waaien. Of met vrienden een ter-
rasje te doen. Mijn vriendin woont 
in Zandvoort en ik ben haar ach-
terna gereisd. De liefde heeft mij in 
Zandvoort gebracht”, lacht Tony. De 
timmerman werkte jarenlang voor 
een aannemer, maar besloot vorig 
jaar om voor zichzelf te beginnen. 
“Het is een grote stap, maar ik heb 
er geen seconde spijt van. Ik hou 
van de afwisseling in het werk en 
van het contact met de klanten. Het 
zorgt ervoor dat ik met plezier mijn 
werk doe. Het geeft me altijd grote 
voldoening als een klant tevreden is 
over het eindresultaat”, vertelt hij. Bij 

Tony kunt u terecht voor onder 
meer timmerwerk, schilderen, 
schoorsteen schoonmaken, wa-
terleidingen aanleggen,  kozijnen, 
advies over inbraakpreventie en 
beveiliging. 

ZandvoortPas
Voor de ZandvoortPashouders 
heeft H&T Klussenbedrijf een 
speciale aanbieding. “Bij mij 
ontvangen klanten met een 
ZandvoortPas 15% korting op het 
arbeidsloon. Daarnaast streef 

ik naar een goede verhouding  
tussen prijs en kwaliteit. Het is  
altijd mogelijk om over de offerte 
en de prijs met mij in onderhan-
deling te gaan”, aldus Tony. 

H&T Klussenbedrijf voor onderhoud 
en reparatie.
Telefoon:  06-25548778
Informatie: tonysklussen@gmail.com 

Website is nog in de maak. 

Tony van Haren is een timmerman pur 
sang, maar daarnaast heeft hij ook vele 
jaren ervaring opgedaan in onderhoud, 
schilderen en reparatie. Vorig jaar oktober 
startte hij zijn eigen eenmanszaak H&T 
Klussenbedrijf. Een bedrijf dat u kunt inhu-
ren voor de meest uiteenlopende klussen. 
“Mijn garantie is dat ik kwaliteit, eerlijk-
heid en vakmanschap lever voor een goede 
prijs”, aldus Tony. 

Kwaliteit, eerlijkheid en  
vakmanschap voor een goede prijs

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Voorjaar -en zomercollectie
van Beebie Love is binnen

Pashouders 5% korting op de gehele collectie

Weet u dat wij een 
zeer grote collectie
lampenkappen en

lampenvoeten hebben?

www.de-bode.nl 
Pashouders op alle 

artikelen 5% korting.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 - 22.00 uur

maandags gesloten

Voor Pashouders 

Speciale Jay Jay koie
4 verschillende smaken
van € 2,95 voor € 2,50

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

VOOR PASHOUDERS

GRATIS KOPJE KOFFIE 

NA HET DINER. 

HALTESTRAAT 7, 2042 LJ ZANDVOORT

023-5716631 - WWW.ZARAS.NL

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Klussenman Tony van Haren
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Grieks Restaurant Filoxenia

Haltestraat 49 - Zandvoort

Tel.: 023-5734920

www.filoxenia.info 

Grieks Restaurant

elke donderdag
Dagschotel

à € 9,75
Wekelijks een 
wisselend menu

Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE VOOR 
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723 

Van                 welkom in 

Wapen van Zandvoort, eten en drinken...
 

 Nog 2 dagen en dan gaat Wapen van Zandvoort, 
eten en drinken... weer open.

 
Graag nodigen wij u uit op zaterdag 14 februari a.s. tussen 17.00 en 

18.30 uur om getuige te zijn van de openingshandeling.
 

Tevens bestaat meteen de mogelijkheid om ‘Vriend van het Wapen’  
te worden. Dit lidmaatschap verzekert u van een aantal  

leuke bijeenkomsten per jaar en korting.
 

Wapen van Zandvoort, eten en drinken... maar ook voor uw  
feest, bruiloft, zakelijke bijeenkomst en private dining.

Tevens verzorgen wij de catering bij u thuis.
 

Wij zijn geopend van donderdag t/m maandag

Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl
Jeroen en Bart Schuitenmaker
tel: 023-8223780

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
  Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13

BY CHRIS KUIN

Vanaf donderdag 19 februari 
gaan wij alvast draaien.

Op maandag 2 maart is onze 
officiële opening 

Een ieder die ons een warm hart  
toedraagt is dan uitgenodigd  

van 19.00 uur tot 21.00 uur

Wij zullen starten met een driegangen 
menu voor € 26,50 ( normaal € 28,50 )

Chris en Romanie Kuin

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort

023-5736680

Afgelopen zaterdag heeft de KNRM afscheid genomen van 
het ‘wipper’ toestel. Een apparaat dat tientallen jaren in 
Zandvoort gestationeerd is geweest maar, gelukkig, alleen 
maar gebruikt is voor trainingen van de bemanning. Het 
toestel is, voor zover bekend bij het station Zandvoort van 
de KNRM, in Nederland slechts één keer gebruikt om inder-
daad drenkelingen van een gestrande boot te halen. Het 
is gestoeld op een vrij simpel principe. Een gestrande boot 
die binnen de 300 meter van de kust is, krijgt door middel 
van een raket een lijn naar zich toe geschoten. Deze lijn is 
weer verbonden aan de diverse onderdelen van het wipper 
toestel, dat op de boot wordt opgebouwd. Ook aan de kant is een zelfde ‘driepoot’ opgezet die door mid-
del van een dikke kabel aan elkaar verbonden zijn. Over deze lijn laat men een katrol met daaraan een 
‘broek’ heen en weer gaan, telkens met een nieuwe drenkeling. Aan de wal worden deze dan opgevangen. 
De huidige generatie reddingboten hebben allemaal een diepgang van niet meer dan 50 centimeter en 
kunnen dus (bijna) overal komen. Dat oefeningen ook wel een fout kunnen gaan, blijkt uit het artikel uit 
het Zandvoorts Nieuwsblad van 10 maart 1967 toen, in het bijzijn van burgemeester Nawijn, de raket met 
de hulplijn de verkeerde kant op ging.

KNRM neemt afscheid van het ‘wipper’ toestel

Namens het hoofdbestuur van de K.N.Z.H.R.M. was 

de heer Klein aanwezig, terwijl de oefening werd bij-

gewoond door burgemeester A. Nawijn, die voor het 

gebeuren een grote interesse toonde. De wind van de 

laatste weken bleek nog in het water te zitten, waardoor 

een sterke deining en zware branding het water nog 

hoog opjoeg, zodat slechts een smal strookje strand 

overbleef toen zaterdagmorgen om negen uur naar het 

oefenpunt werd koers gezet, dat bleek gelegen te zijn 

ruim een kilometer ten zuiden van het einde van de 

Zuidboulevard.

Omstreeks tien uur was men met de voorbereidingen 

gereed en werd aan schutter S. Attema het sein tot af-

vuren van de raket gegeven. Met een harde knal en een 

pluim van rook achterlatend schoot het projectiel hoog 

de lucht in; maakte enkele rare capriolen en verdween 

daarna in plaats van over het op het strand opgestelde 

doel, dat het schip moest voorstellen, over de duinreep 

in de duinen. De verbazing was algemeen, daar de af-

&Heden  Verleden

vuurinrichting in de juiste richting bleek te zijn gesteld, 

evenals de hoogte. Een nauwgezet onderzoek vond 

plaats en schipper Floor Koper gaf na een grondige 

inspectie te kennen, dat een klein defect tussen raket 

en bevestigingskabel het projectiel uit z’n baan moest 

hebben gebracht. De bevestiging hiervan kon slechts 

verkregen worden, wanneer men het bewuste onderdeel 

in de duinen zou kunnen terugvinden. Een speurtocht 

in de duinen werd ingezet en na verloop van ruim een 

half uur gelukte het inderdaad, dit onderdeel terug te 

vinden, waarna bleek dat schipper Floor Koper het bij 

het rechte einde had gehad. Een klein defect tussen de 

raket en de bevestigingskabel bleek het projectiel de 

koersafwijking te hebben bezorgd.

Na een korte beraadslaging werd ervan afgezien, een 

tweede raket af te vuren en werd de kabel tussen ge-

strand schip en het strand met mankracht aangebracht, 

waarna de oefening met de „broek” volkomen naar 

wens verliep. Jammer was het echter, dat men deze 

„broek” onbemand langs de kabel liet lopen. „Al met 

al”, verklaarde ons na aloop het hoofd van de kust-
wacht de heer P. van der Mije K.C. zn., die de leiding 

had bij deze oefening, was het voor de bemanning een 

alleszins leerzaam gebeuren dat ons leerde, dat niet 

nauwgezet genoeg van tevoren alles kan worden ge-

controleerd, hoewel kleine onvolkomenheden als zich 

deze morgen voordeden, moeilijk van tevoren zijn vast 

te stellen”. Omstreeks twaalf uur was men daarna in het 

botenhuis aan de Thorbeckestraat teruggekeerd.

Klein defect bracht reddingsraket uit de koers

foto Jan Smit, archief Genootschap Oud Zandvoort, bld06890

Onder veel publieke belangstelling heeft de afdeling 

Zandvoort van de Koninklijke Noord- en Zuidhollandse 

Reddingsmaatschappij zaterdagmorgen een oefening 

gehouden met ‘t zogenaamde Wipper toetste, met als 

spectaculair onderdeel het afschieten van een raket, die 

de verbindingslijn over het gestrande schip moet heen-

schieten, waaraan dan later de kabel wordt bevestigd 

waarlangs de opvarenden in de hieraan aangebrachte 

„broek” naar land kunnen worden gebracht.

Een mooie kruising her-
der teef met veel ener-
gie!! Dat is Iva, een druk 
meisje van anderhalf. Ze 
wil graag vermaakt wor-
den en leert snel. Iva is 
een hele slimme hond 
die anders ook zelf wel 
leuke dingen kan beden-
ken om te gaan doen. 
Ontsnappen is haar nieuwste hobby!!Ook speelt ze 
graag met ballen en is ze sociaal met andere honden. 
Iva kan niet bij katten geplaatst worden, want daar 
gaat ze achteraan. Als Iva in haar nieuwe omgeving 
terecht komt, zal het alleen zijn, heel rustig opge-
bouwd moeten worden. En van te voren een grote 
wandeling is natuurlijk een must! Verder is Iva een 
hele leuke hond die altijd vrolijk is!! Altijd in voor een 
verzetje!! Omdat Iva zo druk en onstuimig is, plaatsen 
we haar niet bij kleine kinderen in huis. Iva zoekt een 
zeer sportieve baas!!! 

Het asiel is geopend van maandag tot en met zater-
dag tussen 11.00 en 16.00 uur en is telefonisch te be-
reiken onder nummer 023-5713888. Meer informatie 
vindt u op www.dierentehuiskennemerland.nl.

Dier van de Week

Van 11 tot en met 21 maart wordt de Boekenweek 2009 gehou-
den. Centraal staat dit jaar het dier in de letteren. Het motto  
is ‘Tjielp Tjielp, de literaire zoo’, ontleend aan De Mus (1954), 
een gedicht van Jan Hanlo. 

In het kader van de Boeken-
week is woensdag 11 maart om 
10.30 uur Kester Freriks te gast  
in Zandvoort. Freriks, die zijn  
jeugd doorbracht in Zandvoort  
en Groningen, studeerde Ne- 
derlandse Taal- en Letterkunde 
aan de Universiteit van Amster- 
dam, zal een lezing verzorgen.  

Twee rijk geïllustreerde boe-
ken van Kester Freriks sluiten 

helemaal aan bij het thema 
van de Boekenweek: De Valk 
(2008) gaat over valkerij en 
wilde vogels, de traditie van 
valkerij en de passie voor wil-
de slechtvalken in de natuur. 
In Vogels kijken (februari 
2009)  geeft de auteur, die al 
sinds zijn vroege jeugd door 
vogels is gepassioneerd, een 
overzicht van de driehonderd 
vogels die in Nederland voor-
komen. De unieke, zeldzame 
illustraties zijn afkomstig 
uit de Artis Bibliotheek in 

Amsterdam. 

Deze activiteit is gratis toe-
gankelijk voor leden en niet-
leden van de bibliotheek en 
vindt plaats in samenwerking 
met het Pluspunt tijdens de 
inloopochtend in de biblio-
theek. Graag aanmelden bij 
de balie van de bibliotheek, 
per tel: 5714131 of e-mail: www.
bibliotheekduinrand.nl

Boekenweek 2009

Kester Freriks

3- GANGEN WEEKMENU
Voorgerecht
Gerookte zalm,

Geserveerd met toast, kappertjes, 
rode ui en crème fraîche.

Of

Vitello Tonato van kalfshaas,
Kalfshaas geserveerd met 
tonijnmayonaise en rucola

Hoofdgerecht
Kabeljauw,

Op de huid gebakken filet van kabeljauw 
geserveerd met kruidenolie,

aardappelpuree en warme groenten.

Of

Kalfssucade,
Geserveerd met aardappelpuree, 
warme groenten en zijn eigen jus.

Dessert
Crème Brûlée

Vanillecrème met aan tafel
 gekaramelliseerde rietsuiker.

Menu € 29,50

4- GANGEN KREEFTMENU

Voorgerecht
Kreeftencocktail

Cocktail van rivierkreeftstaartjes 
geserveerd met toast.

Tussengerecht
Bisque Homard

Licht gebonden kreeftsoep met een  
gebakken gamba, room en aan tafel
afgemaakt met een scheutje cognac.

Hoofdgerecht
Kreeft thermidor

Hele kreeft uit de oven met verse 
bladspinazie, beurre blanc en gegratineerd  
met parmezaan, geserveerd met tagliatelle.

Dessert
Cheese cake

Huisgemaakte cheese cake met  
amarene kersen en hangop.

Kreeftmenu € 39,50 p/p

Haltestraat 26 - Zandvoort
023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl
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24 hours
Maandagavond zat ik 
relaxed op de bank naar 
een spannende ilm met 
lekker ding Will Smith 
te kijken. Alleen de film 
werd weer eens honderd 
keer onderbroken door re-
clameblokken. Echt zo ir-
ritant, want ik kan er niet 
meer naar kijken. Ik ken ze 
allemaal uit mijn hoofd. 
Vooral die reclame met 
die megadomme rood 
met witte geblokte pop 
van een afwasdoek wil ik 
écht niet meer zien. Dus, 
dan ga ik zappen. Ik zap 
van het ene kanaal naar 
de volgende. Niks is leuk. 
Ik wil graag verder met 
de ilm!!! Hallo, hoelang 
gaat dit nog duren? Maar 
toen zag ik opeens twee 
glimmende kale koppen 
aan een keukentafel met 
elkaar praten. Het was 
Wilfried de Jong in ge-
sprek met Paul de Leeuw 
in het programma ‘24 uur 
met…’. 
Aan de rechterkant van 
het beeldscherm stond 
22.07 uur. Nog te gaan: 13 
uur en 53 minuten. “Jeetje, 
nog 13 uur en 53 minuten? 
Dat is een behoorlijk lan-
ge tijd. Waar moet je het 
dan over hebben?”, dacht 
ik. Het concept is simpel: 
Je zet een interviewer met 
een bekende Nederlander 
24 uur lang in één ruimte. 
Een paar camera´s erop 
en dan maar zien wat er 
gebeurt. Ik had het zelf 
ook niet verwacht, maar 
ik heb het helemaal af-
gekeken. Will moest het 
dit keer maar zonder mij 
zien te redden. Ik vond het 
programma gewoon te 
leuk om door te zappen. 
Eindelijk een programma, 
waarin je een andere kant 
van iemand leert kennen. 
Ik ben geen fan van Paul 
de Leeuw, maar nu vind ik 
hem eigelijk best wel oké. 
Met wie zou ik eigenlijk 
wel 24 uur lang opgeslo-
ten willen zitten? Met 
Will Smith natuurlijk! 
Enne, dan zonder 
camera´s erbij! 

Vrijdag 13 februari: 
Openingsparty van Mango’s Beachbar! Dj Tettero (van o.a. 
Luxlife en Backyard) verzorgt deze avond de muziek. Vanaf 
20.00 uur kun je terecht om de zomergevoelens alvast 

weer een beetje naar boven te laten komen. Om 00.00 
is het feest bij Mango’s afgelopen en kun je voor 
een spetterende afterparty met verschillende DJ’s 
terecht bij Grand Café Danzee. Entree is gratis. 

Zaterdag 14 februari: 
Zandvoort is twee uitgaansgelegenheid rijker! 
Club Jade in de Kosterstaat (in het pand van 
voormalig discotheek Seasons) opent komende 
zaterdag voor het eerst haar deuren! Hoewel nog 
enkel voor genodigden, vanaf vrijdag 20 febru-
ari is iedereen vanaf 21 jaar welkom! Ook in het 
voormalige feestcafé Ballar is vorige week een 
nieuwe bar dancing geopend: Fame. Kom ken-
nis maken met deze nieuwe aanwinsten!

Zaterdag 14 februari: 
Tropen aan Zee organiseert een heuse 
Valentijnsparty! Compleet in stijl met ‘Men in 
Black’ en ‘Ladies in Red’! Van 19.00 – 00.00 uur. 
Entree is € 20, inclusief buffet en welkomst-

drankje. Afterparty vindt plaats in Chin-Chin met 
DJ Wokkie.

Maandag 16 februari: 
Het is weer zover, krokusvakantie voor alle scholie-
ren! Dat bekent ook: tijd voor Malle Maandag in 
discotheek Chin-Chin. Voor een heerlijke Hollandse 
feestavond met Jordy Heer, Roy van Hemert en Addie 
Timmermans moet je maandagavond in de Chin 

zijn! Entree is gratis. Aanvang vanaf 22.00 uur.

I Know Where It’s @

column

Su
tia

h
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Ellen Bluijs, 22 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag 
en loopt momenteel een Managementstage in Antwerpen:
“Ik weet niet precies hoe het Louis Davidscarré er straks uit zal gaan zien, maar dat dit gebied 
wordt opgeknapt vind ik zeker goed. Het wordt hoog tijd dat de scholen een nieuw onder-
komen krijgen en wat ik ook erg positief vind zijn de extra woningen die er straks worden 
gebouwd. Ik ben zeker een voorstander om nog meer gebieden in Zandvoort op te knappen 
zodat het een aantrekkelijker badplaats wordt voor toeristen en gasten.”
Roy van Buuringen,19 jaar, werkzaam bij Hotel Hoogland, organisator 
en DJ bij ZFM Zandvoort:
“Ik denk persoonlijk dat het Louis Davidscarré altijd beter kan. Op dit moment is het een rotzooi 
en die bushalte ziet er niet uit. Ik ben blij dat het veranderd wordt, ik hoop wel een beetje in 
de stijl van het dorp en niet dat er een modern iets komt te staan. Dat zal niet zo mooi zijn 
denk ik. Als alles klaar is in 2014 komt er iets meer badplaatsallure voor terug.”
Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist:
“Ik ben van mening dat Zandvoort er goed aan doet om een complex als Louis Davidscarré te 
bouwen. Ja, er worden scholen en parkeerplaatsen en woningen gesloopt. Maar als je ziet wat 
er voor in de plaats komt! Ik ben niet bang dat de nostalgie van het dorp door dit moderne 
complex vergaat. Je moet met de tijd mee, dus ook het dorp zelf!”

Het ziet er nu nog wat grauw en 
grimmig uit, het gebied rondom de 
gesloopte Mariaschool en de Hannie 
Schaftschool, maar over een paar jaar 
zal dit gebied er gloednieuw uitzien. 
Ook de Louis Davidsstraat en de Cor-
nelis Slegersstraat krijgen een linke 
sloop- en opknapbeurt. Naast de 
scholen verdwijnen ook het Gemeen-
schapshuis, busstation, postkantoor, 
Albert Heyn en 22 woningen. De ver-
wachtingen zijn hooggespannen en 
de plannen ambitieus. Er komt een 
grotere AH-supermarkt, een groot 
nieuw schoolgebouw, een nieuwe 
bibliotheek, ongeveer 225 huur- en 
koopwoningen, een parkeergarage 
etc. Onder de naam Louis Davidscarré 
wil gemeente Zandvoort laten zien 
dat het dorp iets fraais kan neerzet-
ten met ‘speelse’ architectuur in ‘ty-
pisch Zandvoortse stijl’. Wethouder 
Tates hoopt dat Zandvoort de oude 
badplaatsallure terug zal krijgen. Hoe 
denken de panelleden van deze week 
hierover?

JONG!

“Het Louis Davidscarré, wat in 2014 gerealiseerd zal zijn, zal het 
centrum van Zandvoort de oude badplaatsallure teruggeven.”

De stelling:Talk of the town

Uit je winter-dip-tip! 

Ook last van een winterdepressie? Nodig toe 
aan zon en warmte? Helaas, dát kunnen wij 
niet voor je regelen. Wel proberen wij je elke 
week te helpen met een handige, leuke tip om 
zo de wintertijd door te komen! 

Want Snowplanet, gelegen in Spaarnwoude, 
is de de coolste indoor sneeuwpiste van 
Nederland! Op de piste ligt echte sneeuw 
in een constante temperatuur van -5°C. Er 
zijn twee pistes: voor de gevorderden een 
lange, steile piste van maar liefst 230 me-
ter, voor de beginners een kleine piste van 
100 meter. Beiden zijn prima om heerlijke 
afdalingen te maken! Dus vergeet de winter-
sport, maar ga gewoon lekker dichtbij huis 
skiën en snowboarden!

Materiaal & Après-ski
Heb je zelf geen materiaal, geen probleem! 
Dat kan dat bij Snowplanet geregeld worden. 
Voor €7,50 huur je ongeacht het aantal uur 
materiaal en schoenen. Wintersportkleding 
is daarbij niet verplicht, gewoon een warme 
broek en comfortabele jas of trui is voldoen-

Zin om te skiën of snowboarden? 
Breng een bezoek aan Snowplanet!

de. Handschoenen zijn wel een must. Ben je 
na het skiën ook in voor wat ‘après-ski’? Dat 
kan in het gezellige café met uitzicht op de 
piste! Glühwein, bier en bitterballen: alles is 
uiteraard aanwezig!

Openingstijden
Heb je zin gekregen om je op wintersport 
te wanen? Snowplanet is dagelijks geopend 
van 09.00 uur tot 23.00 uur. Voor een halve 
dagkaart (4 uur) betaal je € 37,00 p.p. inclu-
sief materiaalgebruik. Kijk voor meer info 
ook eens op www.snowplanet.nl. 

De sfeer zat er goed in bij Grand Café Danzee. Nadat de gasten 
vorige week de sterren van de hemel zongen tijdens een kara-
oke avond, was er afgelopen zondag plaats gemaakt voor een 
Après-skiparty, waarbij menig Zandvoorter een Jägermeister-
tje naar binnen goot. 

door Ilja Noltee

Het Après-ski gevoel zat er 
in het begin van de party 
al goed in volgens de 23-ja-
rige Eddy Buhling, 1 van de 3 
bedrijfsleiders van Danzee. 
“Rond 16.00 uur was het 
al helemaal vol hier, veel 
Zandvoorters, maar ei-
genlijk komen ze overal 
wel vandaan. Normaal 
gesproken ligt de leeftijd 
van onze gasten rond de 
20 tot 30 jaar, maar van-
daag ligt de grens wat ho-
ger”, aldus Buhling. Om in 
de Oostenrijkse sferen te 
blijven werd er naast een 
drankje ook gezorgd voor 
heerlijke gerechten. Volgens 
Buhling waren er helaas 
niet zoveel eters: “Voor deze 
avond hadden we bijvoor-
beeld goulashsoep, zuur-
kool met worst, een schnit-
zel of Kaisersmarren. Dat 
laatste is eigenlijk een soort 
mislukte pannenkoek, met 
slagroom, jam en rozijnen. 
Dit gerecht is vanavond het 
meest besteld. Maar omdat 
onze gasten voornamelijk 
op de dansvloer te vinden 
waren, zijn er ook behoor-
lijk wat bittergarnituren 
doorheen gegaan.” Ach 
ja, je moet toch iets eten, 
drank op een lege maag is 
niet ideaal.

Danzee staat bekend om 
zijn classy uitstraling en 

ook vandaag was er weer 
goed nagedacht over de 
details. Zo hadden de me-
dewerkers zich in Heidi en 
Anton outits gehesen en 
kon men genieten van live 
optredens van onder ande-
re hun eigen Dennis. Maar 
dat was nog niet alles. Drie 
Jägermeistermeisjes zorg-
den voor vermaak. Op een 
temperatuur van -18°C 
werd het shotje uitgedeeld 
met zelfs een polaroid foto 
van jou als ‘zuipende zuip-
schuit’ als aandenken. Nu 
maar hopen dat je daar de 
volgende ochtend ook om 
kunt lachen. In ieder ge-
val hebben de gasten van 
Danzee zich afgelopen zon-
dag goed vermaakt. Kort 
gezegd: “Bloedgezellig”, 
volgens Jeroen Langereis, 
die deze avond ook te gast 
was.

Om de donkere winter-
dagen in Zandvoort door  
te komen zal Danzee pro-
beren wekelijks een feest  
te organiseren op wisselen-
de dagen. Zo is er natuurlijk 
ook met Valentijn een spe-
ciaal menu met live muziek 
en zal aan het eind van  
deze maand de carna-
valsgekte ook Zandvoort  
veroveren. Volgens Dave 
van der Beek, al 8 jaar wer-
kend als kok bij het grand 
café: “Danzee is the place 
to be!”

Anton, einmal 
Kaisersmarren bitte!

Presenteert  
Maandag 16 februari 

MALLE MAANDAG 
Een Hollandse Feestavond

Met optredens van  
Roy van Hemert,

Jordy Heer
&

ADDIE TIMMERMANS
(Ik kom nu ECHT terug)

 
Vanaf 22.00 uur barst deze 2e editie los!

Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461
www.chin-chin.nl

Spannende tijden 
voor de pas 17-jarige 
Zandvoorter Lance 
Stewart. Via een 
wild card mocht 
hij op het laatste 
moment meedoen 
met de halve ina-
le van de onlangs 
in Parfumerie 
Moerenburg ge-
houden model-
l e n w e d s t r i j d 
van Pour Vous. 
Tot zijn grote 
verrassing is 
Lance doorgedrongen tot 
de inale, waarin tien kan-
didaten gaan strijden om 
de hoofdprijs, zijnde de 
coverfoto van de komende 
Pour Toi schoolagenda. De 

uiteindelijke 
winnaar wordt door het 
publiek bepaald, dat via hy-
ves kan stemmen. Dus wie 
Lance wil steunen gaat naar 
http://pourvous.hyves.nl

Zandvoorter in Finale

“Lekkerder in je vel 

door te sporten”

www.sportinzandvoort.nl
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Ouderen, die wat slecht ter 
been zijn, kunnen met de 
belbus gehaald en gebracht 
worden, doch deze eerste keer 
maakten slechts zes personen 
hiervan gebruik. Al direct bij de 
ontvangst kon men in de foyer 
gratis kofie of thee met een 
plakje cake nuttigen en ook in 
de pauze brachten vrijwilligers 
in de zaal kofie rond. 

Heel informatief was de in-
leiding door Thijs Ockersen, 
ilmkenner bij uitstek. De eer-
ste ilm in de reeks, ‘Some like 

it hot’, was afkomstig uit het 
Filmmuseum en dateert uit 
1959. De film werd geregis-
seerd door Billy Wilder, een 
uit Wenen afkomstige goede 
scenarioschrijver die voor het 
nazi-regime naar Amerika was 
gevlucht. Hij heeft o.a. ook 
de films ‘Sunset Boulevard’ 
en ‘Sabrina’ (met Audrey 
Hepburn) op zijn naam staan. 
De cast bestond uit de nog 
jonge auteurs Tony Curtis, Jack 
Lemmon en de van het doek af 
spetterende Marilyn Monroe. 
Zij was beslist een goede ac-

trice, maar lastig om mee te 
werken. Zo wilde zij onder 
meer dat de ilm in kleur werd 
gedraaid, want dat stond in al 
haar contracten, maar Wilder 
wist haar ervan te overtuigen 
dat het beter was in zwart/wit 
te draaien omdat anders de 
make-up van de mannen veel 
te groen zou overkomen… De 
Oscarwinnende ilm zelf speelt 
zich af in het Chicago van 1929 
tijdens de drooglegging en in 
Florida. In het kort komt het 
erop neer dat de twee manne-
lijke hoofdrolspelers zich pro-

Eerste ‘Cinema Nostalgie’ daverend succes!
Vorige week dinsdag was het Circustheater vrijwel uitverkocht. Tegen de verwachting 
in was er haast geen stoel meer vrij tijdens de eerste voorstelling in het kader van Ci-
nema Nostalgie. Dit project is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen 
het Pluspunt en Circus Zandvoort, waarbij het de bedoeling is iedere eerste dinsdag-
middag van de maand een historische ilm te laten zien. 

Werkgever betaalt sporten

Met de Belbus naar Cinema Nostalgie

‘Tafeltje Dekje’ eind maart uitgeserveerd

Mensen die sporten
zitten beter in hun vel

Een vrijwilliger van Pluspunt 
neemt op korte termijn con-
tact op met de cliënten van 
‘Tafeltje Dekje’ en gaat sa-
men met hen op zoek naar 
de beste, op haar of hem 
toegespitste, oplossing. De 
klanten kunnen dan kiezen 
uit: kant en klaar maaltijden 
via de supermarkt, die hij/
zij zelf kan halen of die we-
kelijks door een Pluspunt-

Dat was hooguit een uur 
voordat hij de voordeeltjes 
van € 370 per jaar kreeg. Ook 
voor Claudy ter Brake is de  
€ 120 per jaar die ze krijgt van 
haar zorgverzekeraar een re-
den om zich twee keer per 
week in het zweet te werken 
in Achmea Health Center 
Rotterdam. Steeds meer 
Nederlanders sporten op 
kosten van hun werkgever 
of zorgverzekeraar. Bijna een 
op de drie bedrijven steekt 

De maaltijdservice ‘Tafeltje Dekje’ in Zandvoort wordt na donderdag 26 maart aanstaande 
beëindigd. Dat is spijtig voor de klanten van welzijnsorganisatie Pluspunt, die vele jaren van 
deze maaltijdvoorziening gebruik maakten. Het aantal cliënten liep echter de laatste tijd 
terug. De keuken van Nieuw Unicum, die de maaltijden leverde, moet om organisatorische 
redenen met de levering stoppen. Pluspunt gaat nu samen met haar cliënten op zoek naar 
nieuwe mogelijkheden en gelukkig… die zijn er!

Werkgevers en verzekeraars proberen ons nu nog met lok-
kertjes naar de sportschool te krijgen maar verplichte itness 
komt dichterbij. De werkgever van Reinier de Jonge betaalt 
zijn lidmaatschap van de tennisclub en zijn itnessabonne-
ment. Hij sport daardoor zes uur per week.

50 plus pagina 
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vrijwilliger worden bezorgd; 
diepvriesmaaltijden via een 
particuliere service; warme 
maaltijden via een particu-
liere service of deelnemen 
aan een Open Eettafel, dat 
wil zeggen: samen met an-
deren de maaltijd nuttigen 
in de bibliotheek of, bijvoor-
beeld Stichting Bodaan, 
het Huis in de Duinen of 
bij Pluspunt zelf. Voor ou-

geld in itness en vrijwel alle 
zorgverzekeraars hebben i-
nanciële lokkertjes om ver-
zekerden op de loopband, 
de hometrainer of aan de 
gewichten te krijgen. Reden: 
sporters kosten verzekeraars 
minder, want ze gaan min-
der vaak naar de dokter en 
slikken minder medicijnen. 
Werkgevers willen beter 
presterende werknemers. 
“Mensen die lekker in hun 
vel zitten, zijn circa 10% pro-
ductiever”, zegt Jack Buckens, 
directievoorzitter van arbo-
dienst Achmea Vitale. Ook 
verzuimen sporters tot vijf 
dagen per jaar minder, blijkt 
uit TNO-onderzoek.

Luiaards blijven zitten 
Het blijkt lastig om werk-
nemers massaal aan het 
zweten te krijgen. “Vooral 
mensen die al sportief zijn, 

door Dick ter Heijden
50plus@zandvoortsecourant.nl

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Bre
inb
rek
erBreinbreker

Breinbreker Bre
inb
rek
er

     10 28       13 17

 13         15 25\13    

 5   21 7\30        

   26      21

   16    5\3      

   14   14\13        

   11 8\23           3

 22           5

   10           5

 BAH   AA   JAG
   -   =  
 +   +   +
 GHCA   GHGC   EJ
   -   =  
         
 GDEA   GGGE   BFB
   -   =  
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beren te verbergen voor een 
stelletje gangsters door zich 
, verkleed in vrouwenkleren, 
aan te sluiten bij een dame-
sorkest. 

Ondanks het feit dat het al 
vijftig jaar geleden is dat de 
ilm opgenomen werd, blijkt 
vooral de humor nog steeds 
tot vele lachsalvo’s in de zaal 
te leiden. Niemand heeft zich 
ook maar enig moment ver-
veeld. Kortom, een zeer goede 
beslissing om met deze ilm 
te starten. Gastvrouw Belinda 
Göransson en gastheer Ko 
Luijkx verdienen een welge-
meend compliment voor dit 
initiatief.

Het aanwezige publiek kon 
door middel van een keuze-
formulier aangeven welke ilm 
men de volgende keer graag 
wil zien. Met ruime meerder-
heid werd gekozen voor ‘Irma 
La Douce’. Gezien de belang-
stelling op deze ‘première’ is 
het aan te raden bijtijds kaar-
ten te reserveren voor de voor-
stelling op 3 maart a.s. Dit kan 
bij Pluspunt (tel. 5717373) als 
men tevens gebruik wil maken 
van de belbus (kosten € 6,-) en 
anders bij het Circustheater 
(tel. 5718686) voor € 5,-.

deren, die het moeilijk vin-
den om zelf de juiste keuze 
te maken, gaat Pluspunt 
desgewenst overleggen 
met de mantelzorg en/of 
hulpverleners. Het zal dui-
delijk zijn dat al dit overleg 
ruimschoots van tevoren 
zal plaats hebben.

Pluspunt bedankt alle vrij-
willigers, die tot en met 

donderdag 26 maart aan-
staande  jarenlang door 
weer en wind en zelfs op 
zon- en feestdagen, de 
maaltijden hebben bezorgd, 
voor hun nooit alatende in-
zet. Grote klasse! Pluspunt 
zoekt op dit moment trou-
wens extra vrijwilligers, die 
één maal per week bij een 
vaste supermarkt, bood-
schappen willen doen voor 
een dorpsgenoot in de 
buurt die dit zelf niet meer 
kan. Eventuele vragen of 
verzoeken om nadere in-
formatie worden graag 
beantwoord door Nathalie 
Lindeboom van Pluspunt, 
telefoon 023-5719393.

maken nu gebruik van be-
drijfsitness”, zegt Hanneke 
Jukema, commercieel di-
recteur van Ohra. Echte lui-
aards, die verzekeraars het 
meest kosten en het minst 
productief zijn, zijn er niet 
mee uit hun stoel te krij-
gen. Jukema pleit daarom 
voor het verplicht stellen 
van bedrijfsfitness. “Een 
zieke werknemer moet er 
voor zorgen dat hij zo snel 
mogelijk weer aan het werk 

kan. Hij is verplicht om mee 
te werken aan vaak dure 
re-integratieprojecten. In 
het kader van preventie en 
het stimuleren van gezond-
heid is het dus logischer als 
werknemers verplicht wor-
den om meer te bewegen. 
Voor mensen die voor hun 
werk in conditie moeten 
zijn, zoals politieagenten en 
brandweerlieden, is het al 
verplicht. Maar juist mensen 
met een zittend beroep krij-
gen de meeste klachten, dus 
voor hen zou het ook goed 
zijn”, zegt Jukema. De tijd 
is echter nog niet rijp voor 
een verplichting. Vakbonden 
en sporters liggen dwars. 
“Sporten moet leuk blijven. 
Ik wil geen itnesspolitie aan 
mijn deur, als ik geen zin heb 
om te trainen”, vindt Ter 
Brake. Ook veel verzekeraars 
gruwen van die gedachte.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Indien u een woning koopt van maximaal € 265.000,= incl. k.k., minimaal 2 jaar woonachtig  
bent in Zuid-Kennemerland en niet ouder dan 35 jaar bent, kunt u in aanmerking komen  

voor een RENTELOZE en AFLOSSINGSVRIJE starterslening. Wacht niet langer nu is het  
de tijd om te kopen! U bent welkom voor een toelichting bij ons op kantoor.

stArterslening nu OOK in ZAnDvOOrt!!!

Koop in februari een woning en betaal slechts 3% overdrachtbelasting!!!*

Bm Van Alphenstraat 55-14 € 157.500,= k.k.
Dr. C.A. Gerkestraat 30 Rd € 239.000,= k.k.
De Favaugeplein 43-2   € 279.000,= k.k.
Hogeweg 68A    € 419.000,= k.k
Nieuwstraat 13    € 269.000,= k.k.
Martinus Nijhoffstraat 101 € 359.000,= k.k.
Sara Roosstraat 18   € 279.000,= k.k.
Tolweg 39    € 599.000,= k.k.

Celsiusstraat 192-16            € 234.000,= k.k.  
Dr. J.G. Mezgerstraat 135           € 485.000,= k.k.  
Haarlemmerstraat 49            € 295.000,= k.k.  
Julianaweg 22                    € 589.000,= k.k.  
Martinus Nijhoffstraat 5          € 329.000,= k.k.  
Matthijs Molenaarstraat  1      € 529.000,= k.k.  
Schuitengat 51                   € 247.500,= k.k.  
Ronald Ketellapperstraat 15    € 239.000,= k.k.

De deelnemende panden van de actie zijn:

* Vraag naar de actievoorwaarden.

Actie gestart, proiteer nog deze maand!

WINTERSPORT IN GERLOS
Skivakantie in Gerlos nu extra aantrekkelijk voor lezers van de Zandvoortse Courant!

Gerlos is bij veel Nederlanders bekend als oergezellig wintersportdorp  
gelegen in het Zillertal op 1245m hoogte, dus sneeuwzeker.

Verwen hotel Platzer ligt midden in het dorp, heeft de skibushalte voor de deur  
en vanaf deze winter is zelfs afdalen tot aan het hotel mogelijk.

Voor de periode 4 tot 19 april 2009 krijgen de lezers een  
extra korting van 10% op de prijs voor overnachtingen met half pension.

Voor informatie en boekingen:
Tel. 0043 - 5284 520    •   www.hotelplatzer.at   •   info@hotelplatzer.at
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Onder “geen gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de 
naastgelegen bedrijven”wordt verstaan:

- De bouw van een dienst/bedrijfswoning mag niet tot gevolg 
hebben, dat de bedrijfsvoering van het naastgelegen bedrijf 
wordt beperkt of  zodanige voorzieningen moeten worden 
getroffen, die redelijkerwijs niet ten laste van het betreffende 
bedrijf behoren te komen.

Met de vaststelling van voormelde criteria is er ten aanzien 
van nieuwe verzoeken om ontheffing voor de bouw van een 
bedrijfswoningen een terughoudend beleid geformuleerd. 

Het betreffende besluit met de toelichting liggen vanaf heden 
gedurende de openingstijden ter inzage bij de centrale balie. 
Het besluit is eveneens te raadplegen via de gemeentelijke 
website.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat de “toetsingscriteria” 
geen besluit is in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht 
en in dit kader hiertegen geen bezwaarschrift kan worden 
ingediend. 

ngekomen erg nningenaan ragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Oranjestraat 12, gedeeltelijk vergroten bestaand bijgebouw, 
ingekomen 30 januari 2009, 2009-010Lv.
- Zeestraat 47b, vergroten dakterras en plaatsen buitentrap, 
ingekomen 04 februari 2009, 2009-012Rv.
- Dr.Kuyperstraat 1, plaatsen vlaggenmast, ingekomen 04  
februari 2009, 2009-013Rv.

Bentveld:
- Zandvoortselaan 293, gedeeltelijk vergroten woning en berg-
ruimte, ingekomen 26 januari 2009, 2009-014Lv.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Vondellaan 24, één conifeer, verleend per 05 februari 2009
- Emmaweg 17, één populier, aangevraagd 07 januari 2009, 
overlast door wortelgroei
- Helmersstraat 38, één berk, aangevraagd 01 oktober 2008, 
overlast door wortelgroei
- Keesomstraat 18, één den, aangevraagd 02 oktober 2008, 
overlast, de den staat te dicht bij het huis.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-
gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-
mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk 
kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Monumentenvergunning aangevraagd 
Zandvoort:
- Stationsplein 6, het restaureren van het station, verzonden 
04 februari 2009.

De hierboven genoemde aangevraagde monumentenvergun-
ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar 
heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, die aantoont, 
dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze 
bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kan gedurende de 
voormelde termijn van ter inzage legging beroep instellen. 
Voorts kan een belanghebbende gedurende voormelde termijn 
beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling van 
het plan daarin aangebrachte wijzigingen ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan.

Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. 
Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voor-
lopige voorziening vragen bij de voorzitter van de afdeling 
Rechtspraak, waardoor het besluit niet in werking treedt, 
voordat op dat verzoek is beslist. Zowel voor het indienen van 
een beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd.

Toetsingskader voor het verlenen van een ontheffing voor 
een bedrijfswoning
Een aantal (verouderde) bestemmingsplannen voor het bedrij-
venterrein in “Nieuw Noord” biedt aan het college de moge-
lijkheid om met een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6 Wet 
ruimtelijke ordening ( oud vrijstelling artikel 15 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening) de bouw van een bedrijfswoning 
toe te staan. 

Een dergelijke ontheffing zou kunnen worden verleend indien 
de noodzakelijkheid werd aangetoond. De betreffende bestem-
mingsplannen bevatten echter geen criteria wanneer aan het 
aspect “noodzakelijkheid” werd voldaan  De milieuwetgeving is 
in de loop der jaren aangescherpt. Zo kent de milieuwetgeving 
zonering waarbinnen bij een bepaalde typen van bedrijven 
geen woningen zijn toegestaan. 

Een bedrijfswoning wordt als een woning beschouwd voor het 
naastgelegen bedrijf. Het toelaten van een bedrijfswoning kan 
derhalve consequenties hebben voor de bedrijfsvoering van 
het naastgelegen bedrijf. Omdat bij een ontheffing niet alleen 
de planologische aspecten een rol spelen, maar ook andere 
aspecten, zoals milieuwetgeving heeft het college gemeend 
hiervoor nadere toetsingscriteria vast te stellen, waaraan 
nieuwe aanvragen om ontheffing voor een bedrijfswoning 
dienen te worden getoetst.

De toetsingscriteria zijn als volgt vastgesteld:

Een bedrijfswoning kan worden toegestaan, indien via een be-
drijfsplan aantoonbaar is, dat een bedrijf niet kan functioneren 
zonder de aanwezigheid van deze woning en geen gevolgen 
heeft voor de bedrijfsvoering van de naastgelegen bedrijven. 

Onder aantoonbaar wordt verstaan:
- Het betreft een bedrijf, dat werkt met levende have en waarbij 
het aantoonbaar is dat permanente aanwezigheid noodzake-
lijk is ( bijv. dierenasiel)
- Het betreft een bedrijf met een continue proces, door dit 
(continue) proces is het noodzakelijk, dat er constant iemand 
in de buurt is om eventuele calamiteiten in het bedrijfsproces 
te verhelpen (bijv. productiebedrijf);

Gemeentelijke publicatie week 7 - 2009

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 3 februari en 
de verdere in week 6 door het college genomen besluiten zijn 
10 februari vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Ophaaldagen voor de papiercontainer:
17 en 19 februari - de eerste datum is voor de maandag, don-
derdag en vrijdag huisvuilwijken, de tweede datum is voor de 
dinsdag huisvuilwijk.
 
Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden 
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en 
Wethouders van Zandvoort besloten tot: Het opheffen van 
een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Van 
Ostadestraat  t.h.v. nr. 23.

Vaststelling  bestemmingsplan
Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
“Kostverlorenstraat e.o.” (reparatie).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort 
maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 27 
januari 2009 het bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o.” 
(reparatie) gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan (reparatie) heeft betrekking op de niet 
goedgekeurde plandelen:
 
- Percelen Haarlemmerstraat 29 en Kostverlorenstraat 111;
- Prinsesseweg (busbaan) gelegen tussen de Koninginneweg 
en Kostverlorenstraat;
- Binnenterrein gelegen aan de Prinsesseweg (locatie biblio-
theek  e.o.)
- Locatie Wim Gertenbachschool aan de Zandvoorselaan
- Aanpassingen ter plaatse van het kruispunt Zandvoortselaan/
Kostverlorenstraat/ Tolweg;
- Aanpassingen begrenzing busbaan (Prinsesseweg).

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 10 okto-
ber 2008 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze 
periode zijn zienswijzen ingediend, die deels hebben geleid tot 
wijziging van het plan. De wijzigingen betreffen in hoofdzaak 
de toelichting, aanpassing en toevoegen van voorschriften en 
aanpassing van de plankaart. Alle wijzigingen zijn beschreven 
in het betreffende raadsbesluit en de daarbij behorende advies 
van de hoorcommissie.

Het vastgestelde bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o.” 
(reparatie) ligt met raadsvoorstel, raadsbesluit en advies hoor-
commissie met ingang van 16 februari 2009 voor de duur van 
zes weken voor een ieder ter inzage gedurende de openings-
tijden bij de centrale balie van het raadhuis van Zandvoort 
(ingang Swaluëstraat 2) te Zandvoort en in de openbare bibli-
otheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort. De stukken zijn ook te 
raadplegen op de gemeentelijke website.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 7

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen 
een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun 
zienswijzen/bedenkingen kenbaar maken bij Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Locatie gelegen tussen Prinsesseweg en de Cornelis Slegers-
straat, bouw parkeergarage, brede school cs, verzonden 04 
februari 2009, 2008-131Rv1efase.
- Stationsplein 6, plaatsen van een OV-fietsbox, verzonden 05 
februari 2009, 2008-205Lv.
- Tolweg 26, plaatsen van een dakkapel, verzonden 05 februari 
2009, 2009-007Lv
- Tolweg 28, plaatsen van een dakkapel, verzonden 05 februari 
2009, 2009-008Lv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,  
maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag  
8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op  
de website het digitale formulier in óf stuur een brief  
naar de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor 
een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewij-
zen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het  
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u 
het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een 
vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is  
de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen  
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Nieuwe vereniging wil midden in de Zandvoortse samenleving staan
Onlangs is de Vereniging Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Zandvoort (MBOZ) 
opgericht. De vereniging komt voort uit een langer bestaand overleg, waarin vertegen-
woordigers uit Zandvoortse bedrijven en organisaties zich op vrijwillige basis bezighiel-
den met zaken die in Zandvoort hulp behoefden. 
De doelstelling van MBOZ is 
veelzijdig. Enerzijds heeft de 
vereniging tot doel om prak-
tische problemen of misstan-
den die in Zandvoort leven 
aan te kaarten bij de juiste 
instanties of personen, om zo 
een oplossing te bewerkstelli-
gen. Anderzijds wil MBOZ ook 
de leefbaarheid voor bepaalde 
groepen, zoals jongeren of ou-
deren, proberen te bevorderen, 
waardoor Zandvoort voor hen 
ook een goede woonplaats 
blijft of wordt. 

Overleg met wethouder
“Het komt eigenlijk simpelweg 
neer op het verbinden van een 
bepaalde vraag met mensen 
die het antwoord kunnen bie-
den. “Onze vereniging bestaat 
uit mensen die heel nauw in 

Zandvoort verweven zitten, 
betrokken zijn bij het wel en 
wee in onze woonplaats en 
die daarbovenop ook veel 
mensen kennen uit hun net-
werk. Daarom is het voor ons 
vaak gemakkelijker om, als er 
een knelpunt is, direct contac-
ten te kunnen leggen met de 
juiste personen, instanties of 
bedrijven die het kunnen op-
lossen”, zegt de kersverse voor-
zitter Maarten van Wamelen. 
Het MBOZ heeft daartoe ook 
regelmatig overleg met wet-
houder Gert Toonen, waarbij 
de voortgang van bepaalde 
projecten wordt besproken 
en waarbij informatie wordt 
uitgewisseld. 

Voorbeelden
Een voorbeeld van de slag-

vaardigheid van MBOZ is bij-
voorbeeld de vraag naar extra 
strandrolstoelen in Zandvoort. 
“Er was via de strandpachters-
vereniging duidelijk gemaakt 
dat er behoefte was aan ex-
tra strandrolstoelen bij enkele 
standpaviljoens, om strandbe-
zoek voor gehandicapte men-
sen beter mogelijk te maken. 
De vraag werd door de strand-
pachters bij ons neergelegd 
en wij hebben de verbinding 
gemaakt met de Rotaryclub 
in Zandvoort en met Nieuw 
Unicum. Dit heeft geresul-
teerd in twee splinternieuwe, 
speciale strandrolstoelen die 
geschonken zijn door Nieuw 
Unicum en de Rotary. Daarop 
aansluitend hebben we ook 
contact gezocht met de ge-
meente om de afgangen 

naar het strand op sommige 
plaatsen wat af te vlakken 
zodat mensen gemakkelijker 
naar beneden zouden kunnen 
met een rolstoel. Zo werkt het 
dus… draadjes met elkaar ver-
binden”, aldus Van Wamelen.

Wim Gertenbach College
Ook wordt gekeken hoe de jeugd  
meer betrokken kan worden bij 
de ouderen in onze woonplaats.  
Zo hebben door tussenkomt 
van MBOZ leerlingen van het 

Wim Gertenbach College actief  
meegeholpen aan de open 
dag van het Huis in de 
Duinen. Een andere activiteit 
was bijvoorbeeld de nieuwe 
bekisting voor de piano van 
het mannenkoor. Deze is nu 
zo gemaakt dat de piano 
gemakkelijker vervoerd kan 
worden naar de diverse op-
tredens.  Ook hierbij werden 
door mensen van MBOZ de 
juiste mensen met elkaar in 
contact gebracht. 

Vooralsnog zijn de volgen-
de personen lid van MBOZ:  
Wim Fisscher (namens het 
OPZ), Peter Tromp (Classic  
Concerts/OVZ), Mark Hooiveld 
(Wim Gertenbach College),  
Albert Rechterschot (Pluspunt),  
Sienke Wolters (Woonstich- 
ting de Key), Ger Mulder (Huis  
in de Duinen), Virgil Bawits 
en Maarten van Wamelen 
(Rotaryclub Zandvoort). Via 
deze heren kunt u meer in-
formatie krijgen.

     10 28         13 17

 13 7 6     15 25\13 4 9

 5 3 2 21 7\30 6 7 9 8

   26 7 1 4 9 5 21  

   16 4 9 3 5\3 2 1  

   14 9 5 14\13 4 3 6  

   11 8\23 2 5 1 8 7 3

 22 7 2 4 9   5 4 1

 10 4 6       5 3 2

 690 - 99 = 591
 +   +   +
 1049 - 1014 = 35
         
 =   =   =   
 1739 - 1113 = 626

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker
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Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

OHD
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Sea Optiek
Stichting Classic Concerts
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vitaress Full Service
Wapen van Zandvoort, 
eten en drinken…
Zaras, Café Restaurant

Valentijn:
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Chocoladehuis Willemsen
Danzee
Etos
La Bonbonnière
Mirage Zandvoort B.V.
Parfumerie Moerenburg 
Take Five

Administratiekantoor K. Willemse
Albatros
Algemene uitvaartbege-
leiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Bertram & Brood
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort
De Lamstrael
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Hotel Platzer
Hugoos
IJzerhandel Zantvoort
Miracle Media Creative Services

adverteerders

Unieke jeugdsportdagEerste lustrum LadiesdayHeren winnen ruim,
dames krijgen klop

Eindelijk winst voor equipe Bleekemolens / Bouhuys

Stichting Pluspunt  en 
Sportservice Heemstede-
Zandvoort hebben de handen 
ineen geslagen voor het orga-
niseren van deze unieke sport-
dag. Onder leiding van Henk 
Pieterse, een oud-international 
van het Nederlands basketbal-

De deelnemende dames 
werden aan het eind van 
de ochtend verwacht aan 
de wedstrijdtafel waar een 
lootje getrokken moest wor-
den waarop het holenummer 
stond vermeld. Een simpeler 
manier van lightindeling is er 
eigenlijk niet. De 16 dames die 
er vijf jaar geleden al bij wa-
ren kregen allen een rozet met 
foto en de tekst ‘Ik was erbij! 
Exact vijf jaar geleden’.

Nigel Lancaster verzorgde 
een quiz met zeer intrige-
rende vragen op het gebied 
van golf voordat er eindelijk 
door de 58 aanwezige dames 
afgeslagen kon gaan worden 
voor een 9 holes wedstrijd 

Aan de hand van ‘young-
ster’ Niels Crabbendam 
en ‘oudgediende’ Ron v.d. 
Meij werden de Alkmaarse 
gasten al in de eerste helft 
op een kleine achterstand 
gezet. Vooral Crabbendam 
was in het eerste kwart 
ijzersterk onder de bor-
den, plukte de nodige re-
bounds en scoorde 10 van 
de 17 Zandvoortse punten. 
In het tweede kwart kwam 
Alkmaar terug tot drie pun-
ten bij rust, het zou de enige 

De race werd vooral ge-
kenmerkt door wisselende 
weersomstandigheden, 
maar toen halverwege de 
baan opdroogde, gingen 
de meeste equipes van 
natweer naar droogweer 
banden. De equipe met 
de Aerdenhoutse racenes-
tor had op dat moment 
al slicks, de profielloze 
banden, onder de snelle 
Porsche zitten. Het leverde 
een hilarisch moment op 
toen Michael Bleekemolen 
de strategische en tacti-
sche keuze had uitgevoerd. 
“Op het moment dat ik 
wegreed, wist ik niet dat ik 
slicks onder had. De wagen 
gleed alle kanten op. Toen 
ik via de radio vroeg aan de 
monteurs wat ze er onder 
hadden gezet, kreeg ik te 
horen dat ze er slicks on-
der hadden gezet. Tsja toen 
zijn er wat krachttermen 
in de auto gevallen”, aldus 
Bleekemolen senior.

Lange tijd leek het er in te 
zitten dat zijn andere zoon 
Jeroen, samen met Peter van 
der Kolk in een BMW, op de 
tweede plaats afkoersten, 

team, zal er een spetterende 
basketbalclinic verzorgd wor-
den, inclusief cheerleaders! 
UrbanSkills zal zorg dragen 
voor een uitdagende workshop 
stuntkids, waarna Pluspunt 
en Sportservice Heemstede-
Zandvoort de sportieve gaat-
jes zullen vullen.

De sportdag is bedoeld voor 
alle kinderen in de leeftijd 
van 6 tot 13 jaar woonachtig 
in Zandvoort. Voorinschrijven 
is niet nodig! Wil je meedoen 
aan deze sportieve middag, 
kom dan op woensdag 18 

met Stablefordtelling. Er wa-
ren tevens prijzen beschikbaar 
voor de ‘longest drive’, de ‘lon-
gest putt’ en de ‘neary’. Er werd 
goed gescoord door de dames, 
maar de uiteindelijke win-
nares van de wedstrijd werd 
Jopie Felix. Zij noteerde 23 
Stablefordpunten. De eerste 
prijs was een prachtig schil-
derij, gemaakt door een van 
de Ladiesday speelsters. Ook 
werd Margriet Versluis gehul-
digd, zij sloeg bij haar eerste 
slag meteen een hole-in-one. 
De dames van de wedstrijd-
commissie danken iedereen 
die door middel van kaarten, 
bloemen en cadeaus de eerste 
lustrumdag onvergetelijk heb-
ben gemaakt.

opleving van ze worden. De 
genadeklap voor Guardians 
viel namelijk in het derde 
kwart waarin zij, dankzij 
een sterke Zandvoortse ver-
dediging, slechts 8 punten 
lieten aantekenen tegen-
over 19 voor Lions. De zone 
van Zandvoort was derma-
te goed dat de Alkmaarse 
afstandsschoten, het 
sterkste wapen van ze, niet 
meer vielen. Het laatste 
kwart was eigenlijk voor 
de vorm want Lions scoor-
de regelmatig en kwam uit 
op een 74-57 overwinning. 
Topscores Lions: Ron v.d. 
Meij 22; Niels Crabbendam 
20; Evert Bol 11.

Dames moeten diep buigen
Het is het damesteam 
van The Lions niet ge-
lukt om in IJmuiden van 

maar de equipe moest met 
een technisch mankement 
de strijd staken. “We had-
den een kapotte differenti-
eel”, was het commentaar 
van de jongste Bleekemolen 
na het uitvallen. Voor de 
equipe van Peter Fontijn 
en Zandvoorter Peter Furth 
leek, na het wegvallen van 
de equipe van Bleekemolen/
Van der Kolk de tweede 
plaats zeker. Fontijn moest 
in de laatste fase van de 
race toch nog brandstof 
halen voor zijn BMW en zo 
kwamen de beide Peters 
niet verder dan een vierde 

plaats. “Uiteindelijke mo-
gen we toch tevreden zijn, 
zo ver waren we nog niet 
gekomen”, zei Furth na 
afloop. Het duo Fontijn 
en Furth werd voorbij ge-
stoken door de ervaren 
equipes van Jan Evers/
Frans Verschuur die met 
een DNRT V8 Silhouette  
tweede werden. De eq-
uipe van Frits Hessing 
en oudgediende Huub 
Vermeulen, die met een 
zelfde wagen als Evers/
Verschuur reden, leg-
den beslag op de derde 
plaats.

basketbalgolfbasketbal autosport

Eindelijk winst voor equipe van vader en zoon Bleekemolen en Bouhuys | foto: Chris Schotanus

Alex van ’t Hoff maakte een harde crash met een V8 Star | foto: Chris Schotanus

In de Divisie II wist het 
duo Rob de Laat en Theo 
de Prenter met een BMW 
Compact Modified de 
winst binnen te halen en 
daarmee hun leidende 
positie in het klassement 
te handhaven. De andere 
koplopers Simon Knap 
en Vincent van de Valk 
kwamen niet over de fi-
nish door schade aan de 
Renault Clio. “We wilden 
voor ons plezier meedoen 
aan dit kampioenschap, 
maar dat we nu er zo goed 
voor stonden hadden we 
niet op gerekend. Het was 
een bewuste keuze om ge-
woon mee te doen en niet 
de bedoeling om voor het 
kampioenschap te gaan”, 
aldus Van de Valk.

Twee crashes bij het uitko-
men van de ‘bocht zonder 
naam’ deden het publiek 
de schrik om het hart 
slaan. De oranje V8Star 
wagen van Alex van ’t Hoff 
en Rick Abresch vernielde 
de vangrail en kwam te-
recht in een stukje binnen-
duin van het circuit. Even 
later vloog iets daarvoor 
een blauwe BMW van de 
equipe Dennis de Groot 
en Fred Cavanagh tegen 
de vangrail. De schade was 
behoorlijk, maar het liep al-
lemaal goed af. De volgen-
de en tevens laatste race 
voor het Winter Endurance 
Kampioenschap is op 
8 maart op Circuit Park 
Zandvoort. 

Op woensdag 18 februari, in de krokusvakantie, vindt een 
unieke sportmiddag plaats voor alle kinderen uit Zandvoort  
in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. Tussen 13.00 uur en 15.30 uur 
maken zij kennis met diverse sportieve activiteiten. De sport-
middag vindt plaats in de Korver Sporthal in Zandvoort.

Vorige week dinsdag was het exact 5 jaar geleden dat de  
actie damescommissie van golfvereniging Sonderland voor 
het eerst de Ladiesday organiseerde. Iedere dinsdag daarna 
hebben de dames hun eigen dag gehad en veel geld werd 
er in die tijd voor de goede doelen opgehaald. Tijd voor  
een ‘klein’ feestje derhalve.

Het herenteam van The Lions, dat Robert ten Pierik miste, 
heeft afgelopen zaterdagavond in de Korver Sporthal met 
ruime cijfers van Alkmaar Guardians gewonnen: 74-57. Deze 
welkome 2e overwinning op rij kwam op tijd want Lions was 
in de gevarenzone gekomen na drie verloren en een gestaakte 
wedstrijd.

Kees Bouhuys, vader Michael en zoon Sebastiaan Bleekemolen hebben met een Porsche 
997 GT3 de 4 uur van Zandvoort op hun naam weten te schrijven. Na de pech tijdens de 
Zandvoort 500, de zware crash op Hockenheim en het dure uitstapje tijdens de Nieuw-
jaarsrace was er duidelijk opluchting bij de equipe die de race met nog anderhalf uur te 
rijden geheel naar eigen hand wisten te zetten.

Basketbalclinic tijdens sportmiddag | foto Sportservice Heemstede-Zandvoort

De 16 originals met rozet

Deze rebound is Ron v.d. Meij

februari om 13.00 uur naar 
de Korver Sporthal in Nieuw 
Noord en meld je aan bij de 
inschrijftafel. Deelname aan 
deze sportieve middag kost 
slechts € 2 per kind. Iedereen 
is welkom! Maar vergeet niet 
om gladde, schone, zaalsport-

de dames van Akrides te 
winnen. Sterker nog, ze 
kregen min of meer een  
pak op de broek! Na vier 
keer 10 minuten stond de 
ontluisterende stand 73-
28 op het scorebord. Een  
van de oorzaken van dit 
grote verschil ligt in het 
feit dat deze wedstrijd 
gespeeld werd op het zo-
genaamde centercourt, 
een veld van maximale 
afmetingen. Iets wat de 
dames niet erg gewend 

schoenen mee te nemen zon-
der zwarte zool!

Voor meer informatie over 
deze sportdag kunt u contact 
opnemen met Renz Koning 
van Pluspunt, tel 023-5740330, 
of per e-mail naar r.koning@
pluspuntzandvoort.nl. Voor 
meer informatie over het reeds 
bestaande aanbod jeugdsport 
in Zandvoort kunt u contact 
opnemen met Sportservice 
Heemstede-Zandvoort, tel 023-
5740116 of stuur een e-mail  
naar svanderpol@sportser-
viceheemstedezandvoort.nl.

zijn. Ook had ik een niet 
bepaald it team om mee 
te werken. Van de 7 dames  
die mee waren, waren er 
2 ziek en een derde mocht 
eigenlijk nog niet spelen  
na een blessure. Ik heb haar 
helaas toch moeten inzet-
ten omdat wij in foutenlast 
kwamen”, aldus een te-
leurgestelde coach Richard 
Koper. Koper: “Akrides scoor-
de in de eerste helft uit elk 
mogelijke positie 3 pun-
ters en bijna 3 punters, wij  
kwamen er gewoon niet 
aan te pas. Het derde kwart 
hebben we wel gewonnen, 
met 6-7, omdat we eindelijk 
beter gingen verdedigen.” 
Dat de Zandvoortse dames 
in het laatste kwart nog  
10 punten scoorden  
maakte voor de uitslag 
niets meer uit. 

De Sportraad Zandvoort 
vraagt uitdrukkelijk aan de 
Zandvoortse sportvereni-
gingen om ideeën aan te 
dragen om ook in Zandvoort 
de nodige aandacht aan de 
Nationale Sport Week te 
schenken. Vorig jaar was 
de Jeu de boulesvereniging 

de enige sportvereniging in 
Zandvoort die deelnam. Voor 
dit jaar hoopt de Sportraad 
op deelname van meer ver-
enigingen. De fotowedstrijd, 
met als jury de Sportraad, 
moet gezien worden als 
een aanzet om daartoe te 
komen. 

Fotowedstrijd rondom Nationale Sport Week

De uitslag van de fotowed-
strijd zal tijdens de gala-
avond op 18 april bekend 
worden gemaakt. Insturen 
van foto’s, liefst di-
gitaal en op groot 
formaat, kan tot 
en met zaterdag 
12 april via secre-

Ter gelegenheid van de Nationale Sport Week, van 18 tot en met 24 april, organiseert 
Sportraad Zandvoort een fotowedstrijd. Hierdoor denkt de Sportraad meer mensen van de 
Nationale Sport Week bewust te maken. De in te zenden foto’s moeten een sportkarakter 
hebben en alleen amateurfotografen mogen meedoen.

tariaat@sportinzandvoort.
nl. Eventuele afgedrukte 
foto’s kunt u sturen naar 
Sportraad Zandvoort, post-
bus 90, 2040 AA Zandvoort. 
De Sportraad stelt drie 
fraaie prijzen ter beschik-
king en een aanmoedi-
gingsprijs.

De vooruitzichten voor de 
Runner’s World Zandvoort 
Circuit Run worden ingeschat 
als de grootste run van Noord-
Holland. Om deze loop meer 
bij de Zandvoortse bevolking 
en hun gasten te laten leven, 
worden er op initiatief van de 
gemeente Zandvoort diverse 
festiviteiten, wedstrijden en 
sportieve demonstraties tij-
dens en na de Runner’s World 
Zandvoort Circuit Run georga-
niseerd.

Een aantal Zandvoortse koren, 
bands en gettoblasters zullen 
langs het parcours de lopers 
een hart onder de riem zin-
gen en spelen. Op een aantal 
plekken langs de route worden 
spinningdemonstraties ge-
houden. Spinning is het hard 
fietsen op een vaststaande 
iets met regelbare weerstand, 

een onderdeel uit de aerobics 
wereld. Op het Gasthuisplein 
zullen dans- en sportdemon-
straties worden gehouden 
door diverse organisaties.

Ter afsluiting wordt de 
Dorpsrun Zandvoort georga-
niseerd. Een ludieke estafette 
voor Zandvoortse teams van-
uit alle geledingen van de 
bevolking. Te denken valt aan 
teams van sportverenigingen, 
buurten, bedrijven enzovoorts. 
Het parcours van deze estafet-
te loopt door het oude dorp, 
de zogenaamde Noordbuurt, 
die begrenst wordt door de 
Haltestraat, de Zeestraat, de 
Burg. Engelbertstraat en de 
Kerkstraat.

Meer informatie (en inschrij-
ven) via www.dorpsrun-zand-
voort.nl.

Dorpsfeest tijdens en na 
Zandvoort Circuit Run

Op zondag 29 maart aanstaande wordt de Runner’s World  
Zandvoort Circuit Run voor de 2e keer gelopen. De eerste  
editie van deze loop trok maar liefst 9500 atleten. Deze keer  
wordt door de organisatie rekening gehouden met een to- 
taal van circa 15.000 lopers, waaronder nationale en inter- 
nationale toppers.



Kostverlorenstraat 98    
Op een perceel grond van 860m2 in het groene hart van Zandvoort ligt deze bijzondere, onder architectuur gebouwde vrijstaande villa op een duintop. 
Het gevoel van ruimte kenmerkt zich niet alleen door de woonoppervlakte maar ook door de hoge plafonds van ca. 6 meter in de royale living en woonkeuken. 
Verder beschikt deze villa over ondermeer een vide, 4 slaapkamers, een inpandig zwembad, sauna en een inpandige garage voor 2-3 auto’s. De tuin rondom het 
huis heeft o.a. een zonneterras op het zuidwesten dat veel privacy biedt.  

INDELING: Souterrain: Inpandige garage, hal met wasruimte, slaapkamer, toilet, technische ruimte, binnenzwembad, sauna en doucheruimte.
Begane grond: Centrale, ruime hal.  Z-vormige woonkamer met hoog plafond (ruim 6 m) waarin een vide is gecreëerd, ruim, betegeld zonneterras met o.a. 
buitenhaard. Luxe Siemens woonkeuken in L-vorm welke is uitgerust met div. inbouwapparatuur. Ook in de keuken loopt het plafond door tot in de nok van het 
huis. Twee ruime slaapkamers middels een badkamer van elkaar gescheiden. Beide kamers geven toegang tot een tweede terras aan de andere zijde van het huis. 
1e verdieping: Ruime overloop met o.a. inpandig balkon, vide met zicht op de woonkamer aan de ene en de keuken aan de andere kant.
Master bedroom met luxe open badkamer waarvan de 2-persoon whirlpool op een verhoging is geplaatst, fraai klassiek wastafelmeubel met dubbele wastafel, 
achter een wand zijn een inloopdouche en toilet geplaatst. Een houten wenteltrap leidt naar een entresol met mooie parketvloer en op maat gemaakte 
inbouwkasten. Woonoppervlakte ca. 400 m2, inhoud ca. 1200m3  
 
Vraagprijs: € 1.175.000,-- / huurprijs € 4.000,-- per maand

nieuw

nieuw

Burg. Engelbertsstraat 70
Op nog geen 50 meter van het strand en centrum gelegen bevindt zich deze 
royale woning met 6 slaapkamers, ruime woonkamer met schuifpui naar het 
terras en 2 inpandige garages. Laat u verrassen door de mogelijkheden die deze 
woning u kan bieden!

Evt.  te koop in combinatie met Hotel Meijershof, Burg. Engelbertsstraat 72
Geschikt voor evt. verhuur of kantoor/praktijk aan huis
Gebruiksoppervlakte ca. 215 m2 

Vraagprijs  € 495.000,--

6 slaapkamers

Verhuren ?
Ook voor de verhuur van uw woning, 

beleggingsobject of bedrijfsruimte 

kunt u bij ons terecht.

Kijk op onze website www.cvl.nu en 

klik op “beheer” voor uitgebreide informatie.

Ons kantoor is op werkdagen 

geopend van 8:30 uur tot 17:30 uur 

Kostverlorenstraat 45
Op een royaal kavel aan de Kostverlorenstraat staat dit karakteristieke 
vrijstaande herenhuis daterend uit de 20-er jaren welke in 2005-2008 
nagenoeg geheel en sfeervol is gerenoveerd. De woning beschikt over een 
ruime woonkamer met erker aan de voorzijde, woonkeuken met serre aan 
de achterzijde, zijkamer, provisiekelder 4 slaapkamers, badkamer, waskamer, 
oprit met aangebouwde garage en een zeer diepe achtertuin met zomerhuis.

Het zomerhuis en de serre dienen nog gerenoveerd te worden
Gebruiksoppervlakte ca. 200 m2
Perceeloppervlakte 663 m2

Vraagprijs  €  769.000,-

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

Kochstraat 21
Een echte gezinswoning in een rustige woonomgeving!
Deze aan de achterzijde uitgebouwde (3 meter) tussenwoning beschikt over 
3 slaapkamers, een hobbyzolder, een moderne royale woonkeuken, een 
moderne badkamer en een achtertuin met stenen schuur en achterom.

Royale leefruimte door uitbouw begane grond
Voor -en achtertuin
Vrij parkeren
Geheel voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing
Op steenworp afstand van de duinen
Winkelcentrum en het openbaar vervoer op loopafstand
Gebruiksoppervlakte ca.110 m2, perceeloppervlakte 149 m2

Vraagprijs € 287.500,-- 

uitgebouwd
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Thys Ockersen
Grote 50+beurs Zandvoorters in 
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Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 
Zandvoortse 

Auto Strijder

Zandvoort
www.autostrijder.nl

LAAGHANGENDE ZON?
KOM EENS LANGS 

VOOR EEN ZONNEBRIL 
OP STERKTE

NIEUWE COLLECTIES 
ZIJN BINNEN !

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

De gemeenteraad vergadert op 24 februari aanstaande.

De Commissie Projecten en Thema’s op 25 februari.
De complete agenda’s vindt u in de 

gemeente-advertentie verderop in deze krant. 

Starterslening helpt startende kopers op woningmarkt.
Lees de gemeente-advertentie voor meer informatie. 

De Mannetjes

Vrijwilligersfeestje

‘Nu hebben ze weer vrijwilligers 

voor de vrijwilligers nodig.’

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• 10 zachte witte bollen  € 2,50 
• Zonnekorn heel  € 2,50 
• Zonnekorn half  € 1,30 

Ook hebben wij in ons assortiment, 
chocoladebrood, suikerbrood, 

ontbijtkoek met en zonder kandij, 
overheerlijk volkorenbeschuit,  

div. soorten koek 

Ook kunt u bij ons terecht voor div. 
soorten kofie of lekkere warme 

chocolademelk met slagroom

De Zandvoortse Courant zal tijdens de komende Circuit 

Run een team van bekende Zandvoorters ondersteu-

nen. De Zandvoorters zullen worden ingezet om spon-

sorgelden te werven voor het goede doel van de Rotary 

Zandvoort: Spieren voor spieren. Onder het motto “de 

Zandvoortse Courant is voor Spieren voor spieren”, zullen 

Zandvoorters een tiental spierpatiënten die aan een rol-

stoel gekluisterd zijn over een kort parcours begeleiden, 

ondertussen geld inzamelend voor het goede doel.

Deze krant wil de Zand voorters 

bewust maken van het be-

staan van deze nog redelijk 

jonge organisatie en vragen u 

om de bekende Zandvoorters 

te steunen. Er zullen niet meer 

dan 10 deelnemende koppels 

zijn die twee keer een parcours 

van circa 1 kilometer gaan af-

leggen. Het staat een ieder vrij 

om te sponsoren wat hij wil, 

de een wat meer en de ander 

wat minder. Dus als u zegt: “Ik 

wil graag Belinda Göransson 

sponsoren voor € 10 per kilo-

meter”, dan bent u € 20 ver-

schuldigd. U kunt natuurlijk 

ook het hele team sponso-

ren. Tezamen moet het een 

mooi bedrag worden via dit 

evenement binnen het eve-

nement. U kunt uw bijdrage 

melden via spierenvoorspie-

ren@zandvoortsecourant.

nl. Op dit moment hebben 

Belinda Göransson, Irma de 

Jong-van Middelkoop, Uschi 

Rietkerk, Sanne Mans en 

Ben Zonneveld hun mede-

werking toegezegd. Later zal  

de organisatie de overige 

beken de Zand  voorters aan u 

voorstellen en tevens een re-

keningnummer openen om 

uw sponsorgeld op te storten.

Afgelopen zaterdag is het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein officieel weer ge-

opend. Bart Schuitenmaker en neef Jeroen nemen de handschoen op om er weer een lo-

pende zaak van te maken!

Het is jaren geleden dat 

er zoveel mensen in het 

Wapen van Zandvoort wa-

ren. “Als dit een voorbode 

is, zit het wel snor”, werd 

diverse keren gehoord. Tout 

Zandvoort was dan ook 

aanwezig om te kijken wat 

de beide Schuitenmakers 

ervan gemaakt hadden. 

Bart: “Allereerst hebben we 

schoongemaakt. Alle orna-

menten die tientallen jaren 

aan het plafond hingen heb-

ben we eraf gehaald want 

dat zijn allemaal stofnesten. 

Een aantal hebben we be-

waard vanwege de historie 

en de foto’s van vervlogen 

jaren hebben we weer op-

gehangen.” Vanwege de con-

tacten die Schuitenmaker 

heeft met het college, had 

hij wethouder Wilfred Tates 

(Economische Zaken) uitge-

nodigd om de officiële ope-

ning te verrichten. In zijn toe-

spraak merkte hij op dat het 

Wapen in de Zandvoortse 

historie een voorname rol 

Wapen van Zandvoort is weer open

heeft gespeeld. “Niet alleen 

was het de eerste kroeg in 

Zandvoort, ook zijn hier een 

heleboel politieke zaken on-

der het genot van een drank-

je doorgesproken en zijn er 

ook knopen doorgehakt”, 

zei de wethouder waarna 

hij het lint aan een ballon 

doorknipte.

Schuitenmaker zit vol ideeën 

om het Wapen weer leven-

dig te maken. “We hebben 

een uitstekende kok, Alex 

Bazard, meegenomen die 

veel ervaring heeft in de 

betere zaken. Ook kan men 

lid worden van de ‘Vrienden 

van het Wapen’, een club 

die voor de leden een aantal 

keer per jaar speciale dagen 

zal organiseren. Zo zijn wij 

op 18 april uitgenodigd bij 

het programma Business-

Class van Harry Mens. Voor 

de Vrienden van het Wapen 

zullen een aantal plaat-

sen beschikbaar worden 

gesteld om de opnames 

van het programma bij te 

wonen dat zondag 19 april 

om 11.00 uur op RTL7 uitge-

zonden zal worden”, vertelt 

hij enthousiast. Ook denkt 

hij aan koken met de chef, 

wijnproeverij met tapa’s, 

een cultureel/kunst festijn, 

een muziekconcert en een 

eindejaarsfeest.

Het Wapen van Zandvoort 

is van donderdag tot en 

met maandag geopend van 

12.30 uur tot 01.00 uur. Vanaf 

12.00 uur kunt u al reserve-

ren via telefoonnummer 

023-8223780.

Volle ‘bak’’ in het Wapen

Zandvoortse Courant is 

voor ‘Spieren voor spieren’

Ondernemersborrel

Donderdag 
26 februari

Café Koper, Kerkplein
Aanvang 18.00 uur
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De gemeente Zandvoort organiseert op 20 maart aanstaande een groot feest voor de Zand-

voortse vrijwilligers. De gemeente is bereid om daarvoor diep in de buidel te tasten. Circa  

€ 15.000 wordt beschikbaar gesteld om rond de 500 vrijwilligers een leuk feest aan te bieden.

Een aantal verouderde bestemmingsplannen voor het bedrijventerrein Nieuw Noord 

biedt het college de mogelijkheid om met een ontheffing in het kader van de Wet Ruim-

telijke Ordening de bouw van bedrijfswoningen mogelijk te maken.

Maar liefst drie agendapunten raken tijdens de komende 

gemeenteraadsvergadering de Middenboulevard: de Nota 

van Uitgangspunten, de Notitie Erfpacht Middenboule-

vard en de bijgestelde grondexploitatie Middenboulevard. 

Bij het ter perse gaan van deze Zandvoortse Courant is 

nog niet bekend wat de discussie in tweede termijn van 

de commissie Raadszaken aangaande de Nota van Uit-

gangspunten die vorige week wegens tijdsgebrek werd 

geschorst, heeft opgeleverd.

Deze week heeft het col-

lege van B&W ingestemd 

met het voorstel. Een teken 

voor de organisatoren om 

er stevig tegenaan te gaan 

dus. Dat betekent dat de 

voorbereidingen in hoog 

tempo doorgaan. Er is wat 

druk op de ketel omdat het 

de bedoeling is het feest 

synchroon te laten lopen 

met de ‘Make A Difference 

Day’ (MADDAY): de lande-

lijke dag waarop het vrijwil-

ligerswerk in de belangstel-

ling staat. De gemeenteraad 

zal binnenkort op de hoogte 

worden gesteld van het plan 

en de wijze waarop de finan-

ciering plaatsvindt. Er kon 

niet tijdig aan de raad voor-

gesteld worden het budget 

beschikbaar te stellen ge-

zien de keuze om het feest 

op de MADDAY te houden. 

Een woning wordt als be-

drijfswoning aangemerkt als 

het pand van het bedrijf er 

naast gelegen is. Bij het verle-

nen van een ontheffing spelen 

niet alleen de planologische 

aspecten een rol, maar ook de 

milieuwetgeving. De laatste 

is in de loop van de tijd aan-

gescherpt. De wetgever geeft 

een zonering aan waarbinnen 

bij bepaalde bedrijven geen 

woning is toegestaan. Het 

De vergadering begint met 

een vijftal hamerstukken 

waaronder het voorbe-

reidingsbesluit Midden-

boulevard, de subsidie 

voor de 2e Runner’s World 

Circuit Run en de Nota 

Schuld hulp verlening. De 

vergadering is in de raads-

zaal en zal om 20.00 uur 

beginnen.

Commissie Projecten 
& Thema’s
Tijdens de vergadering van 

de commissie Projecten 

& Thema’, woensdag 25 

februari aanstaande, zal 

de nieuwe marketing ma-

nager van de Zandvoortse 

VVV, Ferry Verbrugge, een 

presentatie verzorgen over 

het nieuwe marketingplan 

voor de VVV. Hij zal bijge-

staan worden door Lana 

Lemmens. Ook zal de com-

missie zich buigen over het 

voorstel om te komen tot 

een andere samenstelling 

De zaak wordt achteraf ver-

antwoord maar de raadsle-

den kunnen gerust zijn, het 

geld is er. 

Werk
Vrijwilligers dragen ontegen-

zeglijk bij aan de leefbaar-

heid van de samenleving. 

Ze doen nuttig werk in zie-

kenhuizen, zorginstellingen, 

opvangposten, jeugdvereni-

gingen, sportclubs enz. Het 

gaat om werkzaamheden 

als bijvoorbeeld chauffeur 

op de Belbus, gastvrouw bij 

open eettafel, jeugdtrainer, 

het doen van boodschap-

pen voor en bezoeken van 

senioren, scheidsrechter 

en leraar bij de computer-

cursus voor senioren, zeer 

divers dus. Ruim 5 miljoen 

Nederlanders van 18 jaar en 

ouder, maar zeker ook jonger 

college heeft hiervoor nadere 

toetsingscriteria vastgesteld. 

Uit de deze criteria blijkt dat 

een bedrijfswoning kan wor-

den toegestaan, indien via 

een bedrijfsplan aantoon-

baar is dat een bedrijf niet 

kan functioneren zonder 

woning. Onder aantoonbaar 

wordt begrepen, dat het een 

bedrijf is met levende have of 

een continue proces waarvoor 

permanent iemand aanwezig 

van de Hoorcommissie die 

de zienswijzen van bewo-

ners ten aanzien van nieu-

we bestemmingsplannen 

moeten beoordelen. Hier 

was door de raad om ge-

vraagd om problemen te 

voorkomen. Er zullen een 

aantal voorstellen worden 

gedaan waaronder: een 

hoorcommissie van raads-

leden uit alle fracties met 

een externe voorzitter; een 

hoorcommissie van een be-

perkter aantal raadsleden 

met een externe voorzit-

ter; een hoorcommissie 

van evenveel raadsleden 

als externen, met een ex-

terne voorzitter; idem, met 

een raadslid als voorzitter 

en twee commissies, voor 

eenvoudige bestemmings-

plannen bestaande uit 

raadsleden en voor moei-

lijke bestaande uit exter-

nen. Ook deze vergadering 

is in de raadszaal en begint 

eveneens om 20.00 uur.

(!) doen vrijwilligerswerk en 

onder alle leeftijdsgroepen 

neemt het percentage dat 

zich inzet als vrijwilliger 

toe. Dat blijkt uit cijfers van 

het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS). Het grootste 

aandeel vrijwilligers is te vin-

den onder 35 tot 44-jarigen. 

Verder zijn bewoners van het 

platteland vaker actief als 

vrijwilliger dan stedelingen. 

Ook zijn er meer vrijwilligers 

te vinden onder de hoogop-

geleiden dan onder de lager-

opgeleiden. 

Economie
De vrijwilligers leveren gra-

tis diensten. Het is interes-

sant deze dienstverlening 

te kwantificeren en te be-

palen wat dan de bijdrage 

aan het bruto binnenlandse 

product zou zijn. Sommigen 

becijferen een bijdrage aan 

het BBP van meer dan 4%! 

De Nederlandse overheid 

voert een actief beleid om 

hen de waardering te geven 

die hen toekomt, onder meer 

door te sturen op het laten 

aanmelden van hardwer-

kende vrijwilligers voor een 

Koninklijke Onderscheiding. 

Overigens, de personen die 

in Zandvoort een Koninklijke 

Onderscheiding opgespeld 

krijgen, of hebben gekregen, 

zijn overwegend vrijwilligers.

Bron: www.zandvoort.nl

moet zijn om problemen te 

verhelpen. Het verlenen van 

de ontheffing mag voor de 

bedrijfsvoering van de naast-

gelegen bedrijven niet tot 

gevolg hebben, dat er beper-

kingen zijn of voorzieningen 

moeten worden getroffen, die 

ten laste komen deze bedrij-

ven. Het betreffende besluit 

met de toelichting ligt ter in-

zage bij de centrale balie van 

het raadhuis.

Groot feest voor vrijwilligers

Nieuwe toetsingscriteria bedrijfswoningen

Gemeenteraad buigt zich 

over Middenboulevard

Maaike Cappel is vrijwilliger bij de Rekreade

cartoon Hans van Pelt

Volgens mij…
heb ik een haat/liefde ver-

houding met mijn computer. 

Juist nu ik hem nodig heb laat 

hij me in de steek. Telkens 

weer stopt dat ding en wordt 

het programma opnieuw ge-

start. Om gek van te worden. 

Ik zal toch mijn column af 

moeten maken want anders 

is er een lege plek in de krant. 

En dat kan natuurlijk niet!

 Ongeveer negen jaar gele-

den wist ik summier iets van 

computers af. De enige die 

geïnteresseerd was in het 

fenomeen pc, was mijn eega 

Hans. In een column die ik 

destijds voor het Zandvoorts 

Nieuwsblad schreef, verdacht 

ik hem zelfs van een nieuwe 

liefde met (inter) Netje. 

Allerlei duistere termen zoals: 

apenstaartje, website, sur-

fen en nog veel meer, zeiden 

me helemaal niets. Wat me 

toen meer interesseerde was 

wanneer we eindelijk konden 

gaan eten. Want de liefde van 

Hans ging niet meer door z’n 

maag maar via ‘Netje’ en zijn 

kookkunsten kwamen op de 

tweede plaats. Ondertussen 

zijn de rollen omgedraaid en 

zit ik dagelijks achter de com-

puter en is de kookkunst ook 

naar mij doorgeschoven. 

 Tijden en mensen veran-

deren. Nu hyve ik met mijn 

kleindochter en andere lieve 

vrienden, boek via interNetje 

mijn vakantie’s, haal allerlei 

informatie van diverse web-

sites en mail vriendelijke én 

verontwaardigde berichten 

naar Jan en Alleman. Alleen 

de financiële zaken worden 

nog handmatig geschreven 

dat vertouw ik nog niet. Want 

stel dat het m oment komt 

dat het ding (zoals nu) zijn 

eigen gang gaat? Dan zijn 

de rapen echt gaar! Eigenlijk 

is het gek dat ik zo afhanke-

lijk ben geworden! Hoe deed 

ik het vroeger zonder ons 

‘Netje’? Kennelijk is een stap 

terug altijd moeilijker dan 

een stap vooruit. “Ja Hans, 

ik kom eraan, zet de 

aardappelen al vast 

op. Eerst even deze 

column veilig weg 

zetten!” 
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columnAlgemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten

kerkdiensten

ZONDAG 22 FEBRUARI 

Protestantse gem. Zandvoort, 

Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

RK Parochie St. Agatha, 

Grote Krocht

10.30 uur Pastor D.Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor IJ.Tuijn

burgerlijke stand
7 FEBRUARI 2009 - 13 FEBRUARI 2009 

Geboren:

Dyonne Joy, dochter van: Bruins, Albert en: Bennink, Marcha 

Yvanka.

Mick, zoon van: de Jong, Barend Simon en: Riemersma, 

Claudia.

Vincent Bon, zoon van: van Duijn, Dirk en: Bon, Elina.

Ondertrouwd:
Veerman, Bastiaan en: Taams, Daphne Martine.

Prins, Neil David en: Koper, Ester.

Gehuwd:
Weidema, Guido en: Rýglová, Alena.

Overleden: 
van Elk geb. Lok, Cornelia Engelina, oud 80 jaar.

Hendriks geb. de Boer, Hinke, oud 71 jaar. 

Bandt, Kees Erroll Robin, oud 63 jaar.

Harteveld, Jacob, oud 69 jaar.

Koopmann geb. Karnekamp, Laurentia, oud 88 jaar.

Hemelop, Dirkje Adriana Paulina, oud 89 jaar.

de Vogel, Menno Gerard, oud 66 jaar.  

Prosee, Minze, oud 93 jaar.

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
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colofon

“Sport is goed 

voor lichaam en geest”

www.sportinzandvoort.nl
GBZ is tegen de Nota van 
Uitgangspunten Middenboulevard,  
omdat er geen ruimte is voor de 

Kwaliteitsslag van Zandvoort.

Voor info en reactie zie Website:GBZ.nu
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Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

evenementen agenda

m
rt

m
rt

fe
bf

eb
fe

bf
eb

Februari

Kindercarnaval - het jaarlijkse kindercarnaval 

in De Krocht. Aanvang: 14.00 uur

Jazz - Boogie woogie-pianist Dirk Jan Vennink 

in café Alex. Aanvang: 17.00 uur

Jazz - The Whiskers in restaurant Spijs in Bentveld. 

Tussen 15.00 en 18.00 uur.

Verder iedere zondag jazz tussen 15.00 uur en  

18.00 uur.

Maart

Kinderkunstlijn - Officiële opening in de 

openbare bibliotheek. Aanvang: 12.30 uur

Final 4 - Finale van het Winter Endurance  

Kampioenschap op Circuit Park Zandvoort

Dakar aan Zee - NH Hoteles en Riche

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 08 • 2009

22

22

22

7

8

15

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Vrijdag 20 februari

Carnavalsfeest 
met DJ

Het is leuk als je je kleding aanpast

Zaterdag 28 februari
Live muziek

met Quincy en Dennis

Openingsmenu voor € 26,50 

Gerookte zalm 
met gemarineerde komkommerlinten en mierikswortelcrème

of

Rosbief 

met een mosterddilledressing en pijnboompitten

iii

Gecaramelliseerde parelhoen 
met Poolse zuurkool

of

Gebakken Kabeljauwfilet  
waarna gegratineerd met rode pesto en mozzarella

iii

Crème van amaretto, advocaat en room

Geopend van dinsdag t/m zondag

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort

023-5736680

Kerkstraat 14, 

2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00- tot 22.00 uur

maandags gesloten

Geen zin om te kokkerellen?
Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen o.a.:
visgerechten - vleesgerechten
zoals spare ribs - saté!

Vraag ook naar onze wisselende 
weekschotels (o.a.) kippotje, 
nasi enz.

Bel: 5712102  
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

Hoera Hans Bank  
wordt 20 februari 
65 jaar!!!

Wij feliciteren Hans en hopen
nog veel gezellige jaren met
elkaar te hebben

Veronique, Rodger, 
Nanja, Lucca, Laurens, Fabian

Voor felicitaties: hansbank44@hotmail.com

Onze lieve 
papa en mama
zijn 12 ½ jaar 
getrouwd.

Van harte 
gefeliciteerd!

Roxy en Micky
xxx love you! xxx

Voor vlees -en visspecialiteiten

Boom 
Strandpaviljoen 11

te Zandvoort

Tel.023-5717580

Vanaf a.s. dinsdag 24 februari

heten wij u weer welkom.

En dit jaar starten wij naast onze

uitgebreide menukaart de gehele 

dag door met een Openingsmenu.

Op de ouderwetse manier:

Goulashsoep - 3 soorten vlees -palacinka

of

Vissoep - zeebaarsfilet - palacinka

voor € 10,50

Graag tot ziens

Fam. Boom

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

hebben de eigenaren van de 

Zandvoortse legervoertui-

gen besloten om, net zoals 

menig andere legervoertui-

genclub in Nederland, een 

club te starten met de fraaie 

naam ‘Kelly’s Heroes- Army 

Vehicles Club Zandvoort’. 

Het is niet de bedoeling om 

een club met contributie op 

te zetten maar wel om bij-

voorbeeld bij aanvragen een 

kleine tegemoetkoming te 

ontvangen voor de brand-

stof. De club is vooral be-

doeld voor de ‘fun’. Een leuk 

initiatief waar, straks met de 

komende feestdagen in het 

verschiet, beslist gebruik van 

wordt gemaakt.

Kinderkunstlijn
Ook in het schooljaar 

2008/2009 draait het 

project Kunst op School 

en is er tot 17 april een 

Kinderkunstlijn georga-

niseerd. Een nieuwe 

groep Zandvoortse 

kinderen van alle 

basisscholen (groep 

7 en 8) en de brugklas 

van de Gertenbach 

Mavo maakt onder lei-

ding van de kunstenaars 

Marianne Rebel en Hilly 

Jansen kennis met crea-

tiviteit en kunstzinnig-

heid. Mocht u nieuws-

gierig zijn wat de kinderen 

zoal maken dan kunt u de 

resultaten bekijken op www.

kinderkunstlijnzandvoort.nl.

Bibliotheek
Bij de Zandvoortse biblio-

theek Duinrand kunt u niet 

alleen terecht om boeken te 

huren er worden ook gezel-

lige, gratis, activiteiten geor-

ganiseerd. Dus noteer alvast 

in uw agenda de volgende 

data! Donderdag 5 maart 

aanvang 14.30 uur is er een 

poëzielezing ‘de verbeelding 

van de brug’ . Hierbij presen-

teert en bespreekt Theo Chin 

Sue onder andere het gedicht 

van Matinus Nijhoff ‘Ik ging 

naar Bommel’. Iedereen 

is van harte welkom. Op 

dinsdag 10 maart om 14.30 

uur is in de ontmoetings-

ruimte van de bibliotheek 

een gezamenlijke presen-

tatie met Genootschap 

Oud Zandvoort en de 

bibliotheek over ‘de his-

torie en archeologie 

van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen’. Deze 

presentatie wordt door 

de zeer actieve vrijwil-

lige natuuronderzoeker 

in de AWD Hans Vader uit 

Hillegom gegeven.

Oproep

Vanaf 14 februari is het 

Zandvoor ts Museum 

weer geopend en kan 

men de herinrichting van 

de huidige tentoonstelling 

over de geschiedenis van 

Zandvoort bewonderen. 

Met deze herinrichting is 

er veel veranderd en flink 

geschoven waarbij diver-

se overbodige historische 

materialen zolang in de 

kelder zijn opgeslagen. 

Alleen het oude orgeltje 

is te groot en staat danig 

in de weg. Daarom is mu-

seumbeheerder Sabine 

Huls op zoek naar de 

rechtmatige eigenaar van 

het orgel. Misschien bent 

u wel degene die ooit het 

orgel geschonken heeft 

of weet u wie mogelijk de 

eigenaar is? Laat dit even 

weten, neem telefonisch 

contact op met een van de 

medewerkers van het mu-

seum, tel. 023-5740280.

Grenspaal
Een paar weken terug 

stond in deze rubriek het 

berichtje over de grenspaal 

die sinds de herinrichting 

van Boulevard Barnaart in 

2008 kennelijk verdwenen 

was tussen Zandvoort en 

Bloemendaal. We ontvin-

gen van Ton Looier de tip 

dat de grenspaal er wel 

degelijk staat maar dat de 

paal met de witkwast be-

werkt is. Normaliter is de 

paal geschilderd in  blauw 

met gouden haringen die 

het wapen van Zandvoort 

symboliseren. Looier had 

de gemeente Zandvoort al 

benaderd of de paal weer in 

de originele staat beschil-

derd zou kunnen worden. 

Maar klaarblijkelijk is de 

verf op want de paal is nog 

steeds wit.

    

Kelly’s Heroes

De laatste periode wa-

ren er diverse aanvragen 

gekomen om gebruik te 

kunnen maken van de 

bestaande legervoertui-

gen die toebehoren aan 

Zandvoortse ingezetenen. 

Denk maar aan de gewel-

dige activiteiten rondom 

de film ‘Oorlogswinter’. 

Aangezien er, op een en-

kele uitzondering na, geen 

van de voertuigen origi-

neel uit 40-45 komt en 

men daardoor geen lid 

van Keep them Rolling kan 

worden maar slechts do-

nateur, was het lastig om 

onder de vlag van KTR iets 

te organiseren. Daarom 

Het project ZANDVOORT SCHOON!? loopt alweer bijna een jaar. De betrokken-
heid van veel burgers bij dit onderwerp stimuleert de gemeente om te blijven 
werken aan verbetering van de openbare ruimte en de directe leefomgeving van 
de inwoners. Zandvoort heeft in die periode er op allerlei manieren aandacht 
aan besteed: er zijn schoonmaakacties gehouden, papier wordt gescheiden in-
gezameld, terugdringen van overlast door overvolle rolemmers, beloning van 
vrijwilligers die hunwoonomgeving schoonprikken, vuurwerkopruimacties, het 
schoonvegen van de eigen straat, enzovoorts. 

Maar er is nog veel te doen! Het gemeentebestuur is erg benieuwd naar uw 
mening. Om die  te peilen is afgelopen week bij 600 willekeurig gekozen 
Zandvoortse adressen een enquêteformulier bezorgd. Met het verzoek ideeën 
over het schoonhouden van de openbare ruimte te ventileren. De antwoorden 
dragen zeker bij tot het nog beter in kaart brengen van de aandachtsgebieden 
op het gebied van bestrijding van zwerfafval. Indien zo’n formulier ook bij u 
terecht is gekomen: alvast hartelijk bedankt voor het invullen en terugsturen. 

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!? SCHONER!? SCHOONST!?

Helder water uit de kraan 

lijkt vanzelfsprekend, maar 

dat is allerminst het geval. 

Water in het leidingnet kan 

bruin worden, omdat het 

ijzer en mangaan bevat. 

Dat zijn stoffen die van na-

ture voorkomen in het op-

pervlakte- en grondwater 

dat PWN gebruikt voor de 

productie van kraanwater. 

IJzer en mangaan zijn niet 

schadelijk voor de gezond-

heid. Ze worden voor het 

grootste gedeelte uit het 

water gefilterd. Een kleine 

hoeveelheid komt door de 

filters heen en zet zich af 

in het leidingnet. Wanneer 

de stroomsnelheid van het 

water in het leidingnet 

plotseling toeneemt of 

van richting verandert, kun-

nen stoffen opwervelen en 

wordt het water troebel. 

Om het leidingnet in 

Zandvoort goed te kun-

nen reinigen, moeten 

eerst de transportleidin-

gen van Overveen naar 

Zandvoort worden door-

gespoeld. Dat gebeurt vol-

gende week. In Zandvoort 

wordt het gebied ten 

noorden van de Zeestraat/

Kostverlorenstraat als eer-

ste gespuid. De bewoners 

van dat gebied zijn schrif-

telijk geïnformeerd over de 

werkzaamheden. Bij stren-

ge vorst wordt het werk uit-

gesteld, om te voorkomen 

dat het gebruikte water op 

straat bevriest.  

De planning en de voort-

gang van de werkzaam-

heden zijn te volgen op 

www.pwn.nl/spuiwerk-

zaamheden. De overlast 

voor de klanten wordt tij-

dens de werkzaamheden 

tot een minimum beperkt. 

Tijdens het spuien is wa-

ter gewoon beschikbaar. 

Wel is het mogelijk dat er 

tijdens de werkzaamhe-

den minder waterdruk is. 

Ook kan er bruin water uit 

de kraan komen. De spui-

werkzaamheden duren 15 

tot 30 minuten per straat. 

PWN adviseert tijdens de 

doorspoelwerkzaamheden 

het waterverbruik te mini-

maliseren. Ook adviseert 

PWN tijdens de werkzaam-

heden geen wasmachine 

te gebruiken, vanwege de 

kans op bruine vlekken in 

de was. Mocht de was on-

verhoopt verkleurd zijn, dan 

is het raadzaam de was nat 

te houden en opnieuw te 

wassen.

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland startte afgelopen maandag met de schoon-

maak van de waterleiding in Zandvoort. De werkzaamheden duren tot begin maart. 

Het doorspoelen van de leidingen, het zogenaamde ‘spuien’, moet ervoor zorgen dat 

het water van goede kwaliteit blijft. PWN streeft ernaar de overlast tot een minimum 

te beperken. 

Schoonmaakbeurt waterleidingnet 
in Zandvoort

Het spuien van het waterleidingnet

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf
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Verkeersregelaars in de nieuwe kleding

Een vrolijk Zandvoorts clowntje

Op een miezerige zondagmorgen showde de vaste kern van 

de Zandvoortse verkeersregelaars als professionele fotomo-

dellen hun nieuwe outfit in het muziekpaviljoen. Ze vielen 

in hun fluoriderende pakken extra op en menig vroege wan-

delaar vroeg zich af welk evenement er straks zou komen.

Komende zondag, 22 februari, worden alle kinderen uit 

Zandvoort weer uitgenodigd voor het traditionele kinder-

carnaval. De organisatie verwacht dat alle kinderen weer 

verkleed komen maar gezien de ervaringen van voor-

gaande jaren zal dit zeker gebeuren. Er wordt niet alleen 

carnavalsmuziek gedraaid maar ook de nieuwste hits van 

bijvoorbeeld K3, Chipzz, M-Kids en Kus. Kortom: alles wat 

kinderen leuk vinden.

Tekst en foto Nel Kerkman

Vo o r tgeko m en  van u it 

de vraag van Stichting 

Zandvoortse Vierdaagse om 

te voldoen aan de verplich-

ting om bij hun evenemen-

ten verkeersregelaars in te 

zetten, werd de Zandvoortse 

verkeersregelaar gebo-

ren. Intussen bestaat de 

Het is een middag voor en 

door kinderen. De kinderen 

gaan zelf Play-backen op het 

Opvallende kledij voor  
verkeersregelaars

Zondag kindercarnaval

groep uit 20 enthousiaste 

personen die bij allerlei 

Zandvoortse evenementen 

inzetbaar zijn. Immers we-

ten zij als geen ander de ver-

keerssituatie in het dorp en 

kunnen extra aanwijzingen 

geven. Bovendien is de groep 

terdege opgeleid voor deze 

verantwoordelijke taak door 

de plaatselijke politie. 

grote podium van De Krocht. 

De kinderen die dat willen 

moeten zelf een CD van huis 

Herkenbaar
Bij grote hoofdzakelijk 

Zandvoortse evenemen-

ten, zoals de aankomende 

Runner’s World Zandvoort 

Circuit Run door het dorp, 

de zeepkistenrace, de wieler-

ronde en bij alle activiteiten 

van het muziekpaviljoen, 

zijn de verkeersregelaars 

aanwezig. Ze zijn goed opge-

leid en staan hun vrouwtje 

of mannetje terdege. Maar 

het is wel eens voorgekomen 

dat een regelaar flink opzij 

moest springen voor een 

doorrijdende automobilist. 

Tegenwoordig zal dat beslist 

niet gebeuren want met de 

aanschaf van 15 felgekleurde 

pakken zijn de verkeersrege-

laars al van verre te zien. Uit 

hun kleine verdiensten met 

de verkeersregulering en 

mede door financiële onder-

steuning van de gemeente 

kon deze broodnodige aan-

koop gedaan worden. Om 

deze colonne kan men niet 

meer omheen. Zelfs in don-

kere dagen zijn ze in hun 

nieuwe uitrusting goed 

zichtbaar.

meenemen met daarop hun 

naam, de namen van de 

vriendjes of vriendinnetjes 

die ook optreden en natuur-

lijk het nummer wat zij gaan 

doen. De optredens worden 

gejureerd en de allerbeste 

groep krijgt een prijsje.

In het verleden waren er 

alleen wat prijzen voor de 

leukst verklede kinderen. 

Dat doen we ook dit jaar 

niet meer omdat we de rest 

van de kinderen niet teleur 

willen stellen. Alle kinderen 

krijgen aan het eind van de 

middag een klein cadeautje 

mee naar huis. Het wordt 

weer een gezellig spek-

takel waar alle kinderen 

maar ook hun ouders veel 

plezier aan zullen beleven. 

Het Kindercarnaval in De 

Krocht begint om 14.00 uur 

en duurt tot ongeveer 16.30 

uur.

door Erna Meijer

Duidelijk een vreemde eend in de bijt, het Zandvoortse bedrijf van deze week. Ruud van 

Laere en partner Linda Koper zijn samen hiermee in 2004 gestart en er werken thans in 

het totaal acht personen. Een wereld waarvan de meeste mensen weinig afweten. Ja, 

de bekende wespennesten, vlooienplagen en bestrijding van ander ongedierte maar 

het behelst veel meer, zo leert een gesprek met deze deskundige eigenaren.

Ruud: “Wij hebben een 

heel compleet aanbod op 

het gebied van de zoge-

naamde ‘plaagdieren’ als 

muizen, ratten (die helaas 

weer flink in opkomst zijn), 

kevers, kleermotten, zilver-

visjes, kakkerlakken, mol-

len en faraomieren. En niet 

te vergeten vogelwering, 

waarvan vooral de preven-

tie een belangrijk onder-

deel vormt. Zo werken wij 

door heel Nederland zowel 

voor overheden, woning-

bouwverenigingen, VVE’s, 

de detailhandel, horecabe-

drijven en voedselverwer-

kingsbedrijven, maar ook 

voor particulieren. Door 

de strenge regelgeving is 

het verplicht conform de 

richtlijnen te werken en is 

onze kennis van de wette-

lijke bepalingen steeds up 

to date.” Juist door die pre-

ventie via servicecontrac-

ten, worden eens in de drie 

tot zes weken bij de klan-

ten controles uitgevoerd, 

meestal door gebruik te 

maken van feromonen-

vallen (een soort lokstof). 

Indien nodig wordt, na 

een eventuele determi-

natie van de insecten, een 

professioneel bestrijdings-

plan opgesteld. Hoewel er 

Excellent Ongediertebestrijding

weinig gifmiddelen op de 

Nederlandse markt zijn, 

staat de veiligheid van het 

personeel voorop. Linda: 

“Ieder half jaar worden 

de mensen middels een 

bloedonderzoek getest 

of er wel veilig gewerkt 

wordt. Daarnaast is er een 

verplichte bijscholing om 

de diploma’s, die vijf jaar 

geldig zijn, te behouden.”

Een speciale activiteit van 

Excellent is de vogelwe-

ring. Duiven, spreeuwen, 

meeuwen en sommige 

andere vogels kunnen 

veel overlast en schade 

veroorzaken. Nestelende 

meeuwen op het dak 

zijn niet alleen luidruch-

tig, maar ze kunnen ook 

agressief worden. Hier in 

Zandvoort is de populatie 

enorm toegenomen. Dat 

komt niet alleen doordat 

zij beschermd zijn, maar 

vooral omdat de vogels 

niet langer in de duinen 

broeden door de veel gro-

tere aantallen vossen. Er 

is een ruime keus aan vo-

gelweringsmethoden, van 

eenvoudige maatregelen 

tot ingenieuze hightech-

oplossingen, zoals we-

ringspennen, draadsyste-

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Indien u een woning koopt van maximaal € 265.000,= incl. k.k., minimaal 2 jaar woonachtig 

bent in Zuid-Kennemerland en niet ouder dan 35 jaar bent, kunt u in aanmerking komen  

voor een RENTELOZE en AFLOSSINGSVRIJE starterslening. Wacht niet langer nu is het  

de tijd om te kopen! U bent welkom voor een toelichting bij ons op kantoor.

STARTERSLENING NU OOK IN ZANDVOORT!!!

Koop in februari een woning en betaal slechts 3% overdrachtbelasting!!!*

Bm Van Alphenstraat 55-14 € 157.500,=  k.k.
Dr. C.A. Gerkestraat 30 Rd € 239.000,=  k.k.
De Favaugeplein 43-2  € 279.000,=  k.k.
Hogeweg 68A  € 419.000,=  k.k
Nieuwstraat 13  € 269.000,= k.k.
Martinus Nijhoffstraat 101 € 359.000,=  k.k.
Sara Roosstraat 18  € 279.000,=  k.k.
Tolweg 39  € 599.000,=  k.k.

Celsiusstraat 192-16 € 234.000,=  k.k.  
Dr. J.G. Mezgerstraat 135           € 485.000,=  k.k.  
Haarlemmerstraat 49 € 295.000,=  k.k.  
Julianaweg 22 € 589.000,=  k.k.  
Martinus Nijhoffstraat 5 € 329.000,=  k.k.  
Matthijs Molenaarstraat  1 € 529.000,=  k.k.  
Schuitengat 51 € 247.500,=  k.k.     VERKOCHT!
Ronald Ketellapperstraat 15    € 239.000,=  k.k.

De deelnemende panden van de actie zijn:

* Vraag naar de actievoorwaarden.

Actie gestart, profiteer nog deze maand!

Haltestraat 26 - Zandvoort - 023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl

3- GANGEN WEEKMENU
Voorgerecht

Gerookte zalm,
Geserveerd met toast, kappertjes, rode ui en crème fraîche.

Of

Vitello Tonato van kalfshaas,
Kalfshaas geserveerd met tonijnmayonaise en rucola

Hoofdgerecht

Kabeljauw,
Op de huid gebakken filet van kabeljauw geserveerd met kruidenolie,

aardappelpuree en warme groenten.

Of

Kalfssucade,
Geserveerd met aardappelpuree, warme groenten en zijn eigen jus.

Dessert

Crème Brûlée
Vanillecrème met aan tafel gekaramelliseerde rietsuiker.

Menu € 29,50

4- GANGEN KREEFTMENU
Voorgerecht

Kreeftencocktail
Cocktail van rivierkreeftstaartjes geserveerd met toast.

Tussengerecht

Bisque Homard
Licht gebonden kreeftsoep met een gebakken gamba, room en aan tafel

afgemaakt met een scheutje cognac.

Hoofdgerecht

Kreeft en krab
1/2 kreeft Thermidor en Alaska Red King krabpoten 

Met verse bladspinazie, beurre blanc en gegratineerd met parmezaan, 
geserveerd met tagliatelle.

Dessert

Cheese cake
Huisgemaakte cheese cake met amarene kersen en hangop.

Kreeftmenu € 39,50 p/p

men, netten en elektrische 

systemen (schrikdraad). 

Voor meeuwen geldt 

echter dat ze tijdens het 

broedseizoen niet ge-

stoord mogen worden. 

Ruud en Linda hebben ook 

een eigen site www.hout-

worm.nl met interessante 

gegevens. Jaarlijks wordt 

namelijk voor miljoenen 

euro’s hout onherstelbaar 

aangetast door insecten 

en zwammen. De belang-

rijkste veroorzakers zijn 

de larven van de gewone 

houtworm en de boktor. 

Als u vermoedt dat er in 

uw woning of bedrijf hout 

wordt aangetast door 

insecten of schimmels, 

neem dan meteen con-

tact op want meubels en 

vooral kapconstructies en 

vloeren zijn niet veilig voor 

de vlijmscherpe kaken van 

de larven!

Excellent Ongedierte-

bestrijding is u graag van 

dienst met informatie, 

advies en effectieve maat-

regelen. Meer informatie 

krijgt u via telefoonnum-

mer 023-5734850 of via 

www.excellent-ongedier-

tebestrijding.nl.
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SPA & Beauty Zandvoort

De allereerste exclusieve Alessandro SPA in Nederland opent binnenkort 

haar deuren aan de Hogeweg 29 in Zandvoort

SPA, Wellness, Nails, Manicure, Pedicure, Anti Aging, 

Zuurstofbehandelingen, Mineral Make up Visagie, Massages etc.

Met uitsluitend zeer hoogwaardige producten en merken

Voor meer informatie: info@alessandro-spa.nl

Only Quality Has A Future

Strandpaviljoen

Thalassa 18 
sinds 1959

Welkom aan boord!

a.s. Weekend is onze
kombuis weer geopend!

Voor reserveren: 
023-5715660

De Zandvoortse Courant gaat vanaf heden een nieuwe rubriek opnemen ge-

naamd: Zandvoort à la carte. Daarin zal Joop van Nes iedere maand een ho-

recabedrijf bezoeken en aan de hand van zijn indrukken van de gelegenheid, 

de kaart en gesprekken met eigenaar of chef-kok u een beeld geven van dit 

bedrijf. Het spits wordt afgebeten door Hugoos, dat vandaag voor het eerst zijn 

deuren opent voor het hooggeachte publiek.

Men komt binnen in een warm ingericht restaurant/café 

met veel tonen van bruin en rood, de accenten zijn zilver-

kleurig en de tafels zijn fraai opgedekt met schitterend Mi-

kasa bestek en idem dito glazen, de vloer is van hout. Hu-

goos wil in de eerste plaats restaurant zijn, daarnaast is de 

brede bar beschikbaar voor een drankje en eventueel wat 

hapjes. Hugoos, met als subtitel ‘by Chris Kuin’, is een bi-

stroachtig restaurant gevestigd in de Zeestraat op de hoek 

met de Brugstraat en gaat vandaag, donderdag 19 februari 

voor het eerst open.

Eindelijk kan de psychogeriatrische afdeling De Branding 

van het Huis in de Duinen zich concentreren op wat zij 

moet doen: verzorgen van de patiënten. Directeur Ger Mul-

der heeft de laatste rechtszaak die er liep, tegen Buijze Pers 

een redacteur en een freelance medewerker van het door 

Buijze Pers uitgegeven Weekblad van Zuid Kennemerland, 

ingetrokken.

door Joop van Nes jr.

“Ik wilde wel weer eens achter de kachel (fornuis, red.) staan. 

Toen deze gelegenheid zich voordeed, ben ik er gelijk inge-

stapt”, zegt Chris Kuin, in harten nieren een kok, die met 

grote jongens uit het vak heeft samengewerkt. Kuin heeft 

een bepaalde filosofie over koken: eerlijk, vers en alles zelf 

maken. “Zo ga ik zelf zalm roken en ook de carpaccio die 

op de kaart komt te staan wordt licht gerookt. Soepen en 

sauzen komen uit mijn eigen keuken dus super vers en zeer 

smakelijk”, vertelt hij.

Kuin wil zijn gasten niet alleen lokken met zijn kookkunst 

maar ook met een tweewekelijks driegangen menu: “Daar 

komen dan een aantal gerechten op te staan die buiten de 

kaart om gemaakt worden. Men kan kiezen uit twee voorge-

rechten, twee hoofdgerechten, er is één dessert en er staat 

altijd vers brood met zowel gezouten als kruidenboter op ta-

fel. Voor de prijs hoef je het niet te laten: € 28,50 per couvert 

en omdat het een beetje feest is met de opening, halen we 

daar nu € 2 vanaf. Neem daar een goed glas wijn bij (keuze 

uit 3 witte, 3 rode en 3 rosé als ‘open’ wijnen, red.) en je hebt 

een topavond.”

De kaart laat bij de hoofdgerechten een mooie mengeling 

zien van exclusieve gerechten als Blackend Hereford rib-eye 

met cayunkruiden en knoflooksaus (€ 22) en het ‘normale’ 

werk als spare ribs met sausjes en salade (€ 17,50). Maar ook 

dat normale werk is bij Kuin in zeer goede handen. Een ander 

bijzonder gerecht is de met Parmezaanse kaas gegratineerde 

zalmfilet € 17,50). Kuin serveert die met een saus met kaas, 

tijm en oregano en verse pasta. Opvallend is ook de gebakken 

dorade (€ 18) die geserveerd wordt in een beurre blanc met 

basilicum. De garnituren bestaan uit gebakken knoflook-

aardappeltjes en seizoenverse groente. Voor de kleintjes, die 

overigens van harte welkom zijn, vanaf circa 8 jaar bestaat de 

mogelijkheid om een aangepaste portie te bestellen en voor 

de hele kleintjes is er altijd wel een frikadel of kroket in huis.

Tijdens het gesprek heeft 

Buijze te kennen gegeven 

dat de publicaties in haar 

blad over vermeende mis-

standen op de afdeling De 

Branding van Huis in de 

Duinen “onvolledig en een-

zijdig” waren. Ook zei Buijze 

het te betreuren dat in Het 

Weekblad beschuldigingen 

zijn geuit waardoor Mulder 

“nodeloos en ten onrechte” 

is gegriefd, zonder het ple-

gen van hoor en wederhoor.

Geen rechtszaken meer
Na deze erkenning heeft 

Mulder het kortgeding in-

getrokken. Al eerder had 

klokkenluidster Jet Fischer 

na een gesprek met Mulder 

haar kortgeding tegen het 

Huis in de Duinen ingetrok-

ken “in het belang van de 

patiënten”. “Er is nu weer 

rust bij De Branding na een 

zeer vervelende periode van 

verdachtmakingen”, zegt 

Mulder. Hij kijkt in een arti-

kel op een binnenpagina van 

Het Weekblad van afgelopen 

week terug op de affaire. Hij 

verklaart daarin blij te zijn 

dat de rust in zijn zorginstel-

ling is weergekeerd. Het kort 

geding dat Huis in de Duinen 

tegen Buijze Pers, een redac-

Zandvoort à la carte

Hugoos, by Chris Kuin

Eindelijk rust op afdeling

Huis in de Duinen

Ook voor voorgerechten bent u bij Hugoos aan het goede 

adres. Markant aanwezig is de terrine van huisgerookte zalm 

met spinazie en eendenlever (€ 10,50) en natuurlijk de, even-

eens huisgerookte, carpaccio (€ 9,50) die geserveerd wordt 

met truffelolie en zachte schapenkaas. Wie wat pittigs vooraf 

wil hebben zal in de gamba’s pil-pil (€ 8,50) een voortreffelijk 

voorgerecht vinden. Kuin wil u bij de soepen laten kiezen tus-

sen een werkelijk fantastische kaassoep en de oerdegelijke 

gegratineerde uiensoep (beide € 6,50).

Verrassende desserts zijn ‘vers fruit in Sauternes’ (in zoete 

witte wijn gemarineerd fruit met een bol yoghurtijs, € 7,50), 

‘chocolade verrassing’ (witte chocolade met room en vanil-

lesaus, € 8,50) en ‘Italiaanse liefde’ (caramel met Amaretto, 

room en advocaat, € 6,75). Als klap op de vuurpijl heeft Kuin 

een taartje van mango’s van het beroemde Huize van Wely 

op de kaart gezet (€ 8,50). Dit serveert hij met een bol bos-

bessenijs.

Bij de voorgerechten van het driegangen menu voor de eer-

ste twee weken (nu € 26,50, normaal € 28,50) kunt u voor 

uw voorgerecht een keuze maken uit gerookte zalm met 

gemarineerde komkommerlinten en mierikswortelsaus of 

flinterdun gesneden rosbief à la carpaccio met mosterd-

dilledressing. Bij de hoofdgerechten bestaat de keuze uit 

filet van parelhoen gecarameliseerd met lavendelhoning, 

gebracht met Poolse zuurkool en gebakken kabeljauwfilet 

gegratineerd met mozzarella en pesto. Als dessert heeft Kuin 

gekozen voor zijn ‘Italiaanse liefde’.

Uit de wijnkaart blijkt de liefde van Chris voor Zuid-

Afrikaanse wijnen en dan met name die uit de wijngaarden 

van Boschendal uit Franschhoek een dorp nabij Stellenbosch. 

Vooral de witte wijnen daarvandaan zijn van een topkwali-

teit. Op de wijn kaart vindt u de Boschendal Chenin Blanc (€ 

22,50 p. fles), de Boschendal Chardonnay-Pinot Noir (€ 29,50) 

en de Boschendal Sauvignon blanc (€ 29,50). De Boschendal 

Shiraz Cabernet (€ 24,50) is bij de rode wijnen vertegen-

woordigd. Verder vindt u nog een aantal zeer aantrekkelijke 

wijnen uit Italië, Frankrijk, Spanje en Chili bij Hugoos.

Hugoos, Zeestraat 36. Voor reserveringen (zeer dringend ge-

wenst) tel: 023-5736680.

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023 -5 715 715 www.cvl.nu

Dr. J.G. Mezgerstraat 24
Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er jaren woning met garage en 
oprit. Dit voormalige pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers, keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van 
het strand, centrum en openbaar vervoer. Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om weer de uitstraling te krijgen die 
het verdient. 

Indeling: 
Begane grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid. 
Lichte woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het terras op het westen. Keuken 
alwaar, opstelling c.v. ketel, provisiekelder en toegang naar de eetkamer en deur naar de patio. 
Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers. 
1e verdieping: Overloop, 6 slaapkamers. 
2e verdieping: Ruime zolderverdieping.

•		Elektrische	rolluiken	en	elektrische	zonneschermen	
•		Fraaie	bouwstijl	uit	de	20-er	jaren
•		Woonopp.	ca.	165	m²,		perceelopp.	295	m²

Vraagprijs  €  519.000,--    Huurprijs €  1.450,-- excl. p/mnd.

Uw ZandvoortPas contactpersonen: 
Letty van den Brand 06-4342 9783 / Gillis Kok 06-460 460 26

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een ZandvoortPas

•  Wekelijks uw aanbieding in de Zandvoortse Courant in 

 full colour
•  U bepaalt helemaal zelf  welke aanbieding u doet voor Pashouders
•  Gratis redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

•  Extra: alle aanbiedingen staan ook gratis op 

 www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

•  Veel promotie ZandvoortPas door middel van publicaties 

 in o.a. de Zandvoortse Courant, maar ook buiten 

 Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen, dus ook 

 niet-Zandvoorters (en er zijn er al een aantal…)

•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of 

 raamschildjes verkrijgbaar, waarop u zelf uw 

 ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken

•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide 

 mogelijkheden 

Ondernemers opgelet:

Meedoen aan de ZandvoortPas 

vergroot uw vaste klantenkring

teur en een freelance journa-

list had aangespannen is van 

de baan.

Fleur Agema
Ondertussen heeft Tweede 

Kamerlid Fleur Agema (PVV) 

een tweede serie vervolg-

vragen aan staatssecretaris 

Jet Bussemaker gestuurd. 

Hierin vraagt zij onder an-

dere of de bewindsvrouw 

kennis heeft over een affaire 

uit 2006 waarbij Ger Mulder 

bij een andere zorginstel-

ling (St. Jacob in Haarlem) is 

ontslagen en een ontslagver-

goeding van ruim € 100.000 

zou hebben gekregen. Zij wil 

tevens weten of Bussemaker 

het met haar eens is dat een 

ontslagen directeur van een 

zorginstelling nooit meer bij 

een andere zorginstelling 

aan het werk kan. En voor de 

derde keer wil zij weten hoe 

het hoge sterfcijfer van De 

Branding kan worden ver-

klaard. Mulder reageert fel: “Ik 

ben bij St. Jacob in Haarlem 

helemaal niet ontslagen. 

Daar is niets van waar. Zij 

richt nu haar pijlen niet meer 

op De Branding maar op het 

management. Ik ben nu aan 

het nadenken hoe ik hier ver-

der mee moet gaan.”
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laaiend enthousiast publiek. 

Josefien zong een cantate van 

de middeleeuwse componist 

Giacomo Carissimi, Deh’ me-

moria, die haar op het lijf 

geschreven leek. Vervolgens 

wat moderner werk van va-

der Wim: drie hoofse werken. 

Schitterende duetten met een 

knipoog naar de riddertijd. 

door Joop van Nes jr.

De toon werd direct al bij het 

eerste duet gezet. Beato in 

ver chi puo, een Italiaans lied 

van Georg Friedrich Händel, 

werd met verve gebracht en 

maakte duidelijk dat de da-

mes er veel zin in hadden. De 

eerste solo zorgde voor een 

Genieten van het Stoppelenburg Trio
Genieten was het afgelopen zondag in de Protestantse kerk van de zusjes Charlotte (alt 

mezzo) en Josefien Stoppelenburg (sopraan) en hun vader Wim die ze begeleidde op de 

vleugel. Een uitermate gevarieerd programma hadden de dames opgesteld met als rode 

draad: liefde (op afstand). Vooraf maakte Toos Bergen bekend dat Josefien herstellende was 

van een verkoudheid maar dat ze dit concert niet wilde missen.

De zusjes Schoppelenburg in duet

Thys Ockersen in de slag met zijn camera

Ook Mozart deed een duit in 

het zakje. Duidelijk herken-

baar voor de liefhebber, een 

aria uit de opera La Clemenza 

di Tito, die de laatste opera was 

die Mozart schreef. Charlotte 

maakte er een meesterwerk 

van. Een zeer fraai duet van 

O. Nicolaai besloot het eerste 

gedeelte van het concert.

Bloemenduet
Na de pauze meldden de da-

mes dat zij een tweetal du-

etten van Johannes Brahm 

in verband met de lengte 

van het programma, niet 

zouden opvoeren. Gelukkig 

bleven er nog drie over  en 

opnieuw was het publiek 

laaiend enthousiast, dat zou 

gedurende het concert alleen 

maar nog erger worden. Een 

kleine teleurstelling was in 

het publiek merkbaar toen 

Josefien meldde dat het 

beroemde Bloemenduet, 

dat eveneens op het pro-

gramma stond, niet opge-

voerd zou worden om haar 

stem enigszins te sparen. 

Het concert werd afgeslo-

ten met een bijzonder hu-

morvol duet van Gioacchino 

Rossini, Duetto buffo di due 

gatti, het Kattenduet met als 

tekst…..miauw. Een staande 

ovatie was er voor dit trio 

dat als toegift alsnog het 

Bloemenduet zong, zij het 

voor de helft. Een bijzonder 

geslaagd optreden van de 

beide dames met hun vader.

Het viel, moet ik zeggen, 

niets tegen”, zegt de cineast/

fotograaf met een knipoog.

Ockersen stelt de gefotogra-

feerde Zandvoorters, velen 

weten het niet eens dus gaat 

u kijken, in de gelegenheid 

om hun foto aan te schaf-

fen. Als u uw foto wilt heb-

ben, meldt u zich dan bij de 

dames van de koffieclub. Een 

deel van de opbrengst stelt 

Ockersen ter beschikking van 

het Kennemer Dierenasiel 

aan de Keesomstraat.

Ockersen is een paar jaar 

geleden begonnen om 

Zandvoorters vast te leg-

gen met zijn fotocamera. Zij 

eerste expositie in de HEMA, 

met meer dan honderd 

foto’s, had het thema ‘be-

kende Zandvoorters’ en dat 

bleek een zeer ruim begrip 

te zijn. Zijn tweede exposi-

tie op dezelfde plek, had een 

nogal amoureus thema: ‘kus-

sende Zandvoorters’ en dan 

nu ‘werkende Zandvoorters’. 

“Uiteraard is het inkoppertje: 

dan was je zeker snel klaar. 

Thys Ockersen exposeert  
in de HEMA

Afgelopen zaterdag heeft Thys Ockersen zijn laatste exposi-

tie van drie van foto’s van Zandvoorters in de koffieclub in de 

lokale HEMA geopend. Het thema is dit keer ‘werkende Zand-

voorters’. Het is de laatste keer dat hij hier kan exposeren, vol-

gens berichten gaat de koffieclub grondig verbouwd worden.

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Een week geleden stond het inmiddels gesloopte 

huis in de Cornelis Slegersstraat 22 centraal. Daarbij 

stelden we de vraag hoe de bouwstijl genoemd wordt 

van huizen waarvan de muren bedekt of verfraaid 

zijn met ingemetselde kiezelstenen. In Zandvoort zijn 

nog enkele huizen en de ingang van de oude alge-

mene begraafplaats in deze bouwstijl 

te vinden. Op de vraag zijn weer leuke 

reacties van lezers binnen gekomen.

door Nel Kerkman

Mevrouw N. Gebhard 
schreef het volgende:
Het gebruik van kiezelstenen in de archi-

tectuur is niet samen te vatten onder een 

bepaalde bouwstijl. Naar mijn mening 

is het eerder een materiaalkeuze die werd gedaan door 

de architect en werd bepaald door de beschikbaarheid 

van het materiaal in de regio van de bouwplaats. Deze 

keuze kon bepaald worden uit esthetisch oogpunt, maar 

tevens uit kosten overweging. Het gebruik van kiezels 

als gevelstenen werd in Zandvoort ook toegepast in het 

voormalig kindertehuis Groot Kijkduin aan 

de Van Speijkstraat /Dr. Smitsstraat en Klein 

Kijkduin aan de Kostverlorenstraat, alsmede 

aan diverse woonhuizen, zoals Villa Betsy aan 

de Kostverlorenstraat 72 - 74. Bij de originele 

gevel van Groot Kijkduin (oorspronkelijke 

Hotel Garni, later Hotel Zeerust) lijkt zoals op 

oude foto’s is te zien, gebruik gemaakt van 

normale gevelstenen. Het kindertehuis Groot 

Kijkduin is in september 1936 in gebruik ge-

nomen. Verder onderzoek in het gemeente 

archief zou wellicht aan kunnen tonen dat 

al deze projecten door dezelfde architect zijn 

ontworpen/verbouwd. Het is jammer dat 

met de afbraak van het huis aan de Cornelis 

Slegersstraat wederom een markant Zandvoorts gebouw ver-

loren is gegaan.

Van mevrouw N. Kortleven-Castien 
kwam de volgende informatie:
Het vroegere huis van koster Piet d’Hont was bezet met de 

zogenaamde ‘puddingsteen’ (Puddingstone). Deze rotsconglo-

meratie is samengesteld uit onregelmatige korrels en kiezel-

stenen en wordt samengesteld door een fijne specie, meestal 

kwartszand. De onlangs overleden vader van mevrouw Castien 

werkte in de bouw en ook voor aannemer Slegers en woonde 

vóór Piet d’Hont met zijn gezin in het huis.

Speciale deur
Tijdens een ontmoeting met Riet 

Slegers, dochter van Cornelis Slegers, 

vertelde zij haar verhaal over het huis 

en de deur. Aannemer Slegers was ei-

genaar en de bouwer van het huis in 

de toenmalige Heerenstraat 4. Ook 

de deur heeft Slegers gemaakt met 

de gebeeldhouwde hondenkop en is 

geen verwijzing naar de latere bewoner, 

koster Piet d’Hont. Verder vertelde Riet 

Slegers dat haar vader in opdracht van 

de gemeente Zandvoort naar Engeland 

is geweest om huizen te bezoeken. 

Waarschijnlijk is het huis Heerenstraat 

4 met de Engelse (Puddingstone) stijl gebouwd. Helaas kon 

Riet niet vertellen of de andere huizen met deze stijl ook 

door haar vader gebouwd waren. Wel een leuke aanvulling 

is dat de dochter van Riet in de voetsporen van haar opa 

verder is gegaan. Zij is bouwkundig ingenieur geworden. 

Zo zie je maar weer, wat een vraagje over sporen uit het 

verleden veel in beweging kan zetten met als resultaat heel 

veel informatie uit vervlogen jaren. De dames Gebhard, 

Korteleven-Castien en Slegers hartelijk dank voor hun in-

formatie. Volgende week weer een nieuw spoor uit een 

nostalgisch verleden.

 

C U L T U U R
Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310,
2040 VB Zandvoort. De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden

Tot 21 km p/uur • 70 km bereik • grootste assortiment 3 en 4 wielers

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

NU OOK VOOR BROMMOBIELEN

scootmobiel via gemeente aanschaffen met PGB (persoonsgebonden  

budget) geen probleem. Kom langs voor advies en informatie!

Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ga dan naar onze vestiging 
aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340

Jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft! 

Jobtide uitzendbureau 
is voor verschillende 
opdrachtgevers op zoek naar:

Klantvriendelijke winkelmedewerkers
Handig technisch personeel
Gastvrije horeca medewerkers
Praktisch schoonmaakpersoneel
Flinke medewerkers voor in de bouw

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Tel: 06-40601692    E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Tuinhuisje op maat
• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

Een beetje
 voorjaar al…

Sporen uit het verleden

Perpetuum Mobile bij  

De Boer en Zwart Fysiotherapie

Met ingang van 5 januari zijn wij gestart met Perpetuum Mobile, beweeg-

programma’s om mensen, met al dan niet “chronische” klachten o.a. 

C.O.P.D., diabetes, overgewicht en hart- klachten, te activeren, in beweging 

te krijgen en te houden. Plezier in het bewegen zal voorop staan 

Mocht u nog vragen hebben of verdere informatie willen,  

neem dan contact op met Fysiotherapie de Boer en Zwart  

023-5712572 of mail naar info@fysiotherapiedeboerenzwart.nl 

Merk/type Bouwjaar Km.stand Prijs 
Fiat Grande Punto 1.4 3drs Sportsound 77 2006  27.126 km € 11.500

Fiat Punto 1.2 16V 3drs 2005 58.903 km € 7.950

Nissan Almera 1.5 5drs Luxury 15900 km 2003 15.974 km € 7.990

Renault Laguna Expression 1.8 16V 2003 71.904 km € 6.990

Toyota Yaris 1.0 16V Vvti 3drs 2000 132.476 km € 5.750

Volkswagen Golf 1.9 TDI 66kW 5 Drs 2001 97.659 km € 5.990

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

In- en verkoop van dealeroccasions en gebruikte auto’s

Kamerlingh Onnesstraat 23 - Tel.: 023 571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand februari:

Twee personen ( 800 gram )
Stamppot naar keuze

voor maar 5 Euro
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Hobby - Art - Gasthuisplein

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

H&T Klussenbedrijf - 06 25548778

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxalex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Hele maand februari:: Eiken vloerdelen 19 cm breed van € 56,- 
nu voor € 45,- per m² in de kleuren eiken naturel en eiken wit

H & T Klussenbedrijf
Onderhoud, renovatie en nieuwbouw,
24 uursservice

Tony van Haren
Allround en altijd de goedkoopste!

15% korting op arbeidsloon

Hogeweg 62/9 - Zandvoort
Tel. 06-2554 8778
tonysklussen@gmail.com

Haltestraat 48

2042 LN Zandvoort

023-5733092

www.chocoladehuiswillemsen.nl

Slagroomtruffels

Bakje à 200 gram € 5,50

Op vertoon van uw  

ZandvoortPas

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Voorjaar -en zomercollectie
van Beebie Love is binnen

Pashouders 5% korting op de gehele collectie

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  

afmeldkosten bij APK Keuring

ZANDVOORT PAS
 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

5% korting cursus  
tiener- of kinderyoga
Initiatief van Nympheia- ontdek 
een nieuwe ervaring van welzijn

www.yogavoorkids.com

Voor ZandvoortPashouders

hele maand februari:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bij aankoop van  
een merk zonnebril,  

Ray Ban, Persol:
Gratis enkelvoudige zonneglazen

Op vertoon van de ZandvoortPas

een les huiswijn i.p.v. € 17,50

voor € 16,- (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting op 
een massage
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor Pashouders:
Fles huiswijn voor € 13,50 i.p.v. € 15,--

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

Achterham +
Berliner +

Gekookte worst

€ 3,25
Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Uw speciaalzaak voor teken-  
en kunstschilderbenodigdheden

Wij nodigen u graag  
uit om de collectie  
schilderijen van 
Josette Caelen te 

bezichtigen.

Gasthuisplein 6 (naast het Circus)

Tenminste 36 maanden natuurgerijpte

Parmesan Reggiano
wel pittig maar met een heel mooi zoetje.

Nu 100 gr van € 2,98 voor € 1,98

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor een 
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst 
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini- 
advertentie) plaatsen.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Harry Lemmens is op een groot aantal terreinen in de maat-

schappij bijzonder actief. Zo is hij voorzitter van de Stichting 

Viering Nationale Feestdagen Zandvoort, die de vele acti-

viteiten op zowel Koninginnedag als Bevrijdingsdag orga-

niseert. Onder meer de taartenwedstrijd voor 20 mensen 

die hun vlag het eerst na zonsopgang hebben uithangen 

(de nachtploeg is om 3 uur ‘s nachts al op pad), maar ook 

voor de straat, weg of buurt die het mooist of het leukst 

is versierd. Verder de vrijmarkt, ballonnenwedstrijd en de 

kinderspelen en op 5 mei een speciale middag voor oude-

ren. “Ik wil nadrukkelijk zeggen dat ik dit niet alleen doe 

maar gelukkig samen met een heel goede ploeg men-

sen, die bestaat uit Wilma Schrama, Kitty 

en Hans Willemse, Ernst Brokmeier, 

Teun Vastenhouw, Rocco en Astrid 

Termaat, Bert Gerrits, mijn vrouw 

Nelly en de grote groep andere 

vrijwilligers De Werkploeg”, 

aldus Lemmens.

Daarnaast is hij penning-

meester van: de Korver 

Sporthal, de scoutinggroep 

St. Willibrord/Stella Maris 

en de uit tien mannen en 

vijf vrouwen bestaande 

recreatieve ‘barmintonclub 

J&K’ (nee, geen tikfout!). Voor 

de Babbelwagen worden hand- 

en spandiensten verleend, zoals het 

scannen van materiaal. Als hobby, naast 

al deze toch best tijdverslindende bezigheden, 

kijkt hij vooral graag naar schaatsen. Harry: “Ik ben vaak naar 

Thialf in Heereveen geweest en heb nog even overwogen 

om naar Hamar in Noorwegen te gaan, waar dit weekend 

de wereldkampioenschappen allround werden verreden.” 

De prachtige overwinning van Sven Kramer zal hem zeker 

goed hebben gedaan! Dit artikel kan niet afgesloten wor-

den zonder ook Nelly, zijn vrouw met wie hij nu 35 jaar is 

getrouwd, even in het zonnetje te zetten. Zij heeft twintig 

jaar een peuterspeelzaal gehad in de Nicolaasschool en is 

nu al acht jaar leerkracht in de Mariaschool. Kinderen Ivo 

(scouting, zeepkisten en A1) en Lana (VVV en andere zaken) 

hebben hun inzet voor de gemeenschap beslist van geen 

vreemden én met de paplepel ingegoten gekregen. Het is 

goed dat er, in deze tijd waarin men over het algemeen 

toch wat meer op zichzelf is gericht, mensen zijn zoals de 

familie Lemmens, die gemeenschapszin hoog in het vaandel 

hebben staan! 

Dorpsgenoten

Harry: “In 1953 zijn wij in Zandvoort ko-

men wonen. Mijn vader werkte eerst 

in de melkfabriek Mariënbosch in 

Aerdenhout en daarna bij de over-

bekende Sierkan. Uiteindelijk startte 

hij een wasverzendingsbedrijf voor 

particulieren in Amsterdam, waar 

ik ook begonnen ben. Ons ouderlijk 

huis stond aan de Engelbertsstraat en 

hebben wij destijds van mijn ouders 

gekocht, wij hebben daar tot 2002 ge-

woond.” Na de Mariaschool en de Henricus 

mulo in Heemstede hoefde Harry niet in 

militaire dienst (met zoveel broers boven hem) 

en ging dus bij zijn vader in de zaak. Al snel kwam 

Limburgse Nelly Janssen definitief in zijn leven en werd 

een gezin gesticht met de komst van zoon Ivo en dochter Lana.

Qua werkzaamheden ging het, mede door vele cursussen, 

de boekhoudkundige richting uit, hoewel hij eerst bij de 

goededoelenorganisatie Simavi als ‘bussenloter’ (loodjes 

aan de collectebussen bevestigen) aan de slag ging. Daarna 

volgde de EMM, waar hij hoofd administratie werd, een wo-

ningbouwvereniging in Ouder Amstel en 18 jaar bij de ge-

meente Haarlem. “Doordat ik voor vrienden al regelmatig 

de boekhouding deed, besloot ik in 2001 samen met Jan 

van Lammeren (die helaas in 2007 plotseling is overleden) 

hier in Zandvoort voor mijzelf te beginnen onder de naam 

‘Administratiekantoor Janssen & Kooy’. Deze naam is niet 

toevallig gekozen maar het zijn de achternamen van onze 

vrouwen!” Inmiddels is dit uitgegroeid tot een echt familie-

bedrijf, want naast zoon Ivo is sinds kort ook schoondochter 

Natasja daar werkzaam!

Harry Lemmens

door Erna Meijer

Door zijn vele activiteiten is onze dorpsgenoot van deze 

week beslist geen onbekende in het Zandvoortse, maar 

een nadere kennismaking blijft altijd interessant. Harry 

Lemmens is afkomstig uit een echt katholiek gezin met in 

totaal dertien kinderen. Zijn vader is in 1991 overleden op 

bijna 80-jarige leeftijd. Moeder Dien echter, bij velen be-

kend mede door haar hartstochtelijke passie voor kaarten 

tot op hoge leeftijd en haar altijd onberispelijke uiterlijk, 

heeft de leeftijd van 93 bereikt. Het gezin kwam oorspron-

kelijk uit noord Limburg, maar Harry is in juni 1951 als jong-

ste van de zes jongens en twaalfde in de rij in 

Amsterdam geboren.

                        Harry Lemmens

Grieks Restaurant Filoxenia

Haltestraat 49 - Zandvoort

Tel.: 023-5734920

www.filoxenia.info 

Grieks Restaurant

elke donderdag
Dagschotel

à € 9,75
Wekelijks een 
wisselend menu

Nooit meer winter in 
Zandvoort

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Vroeger, toen de winters 

nog lang en koud konden 

zijn, ging het niet zelden 

van dik hout zaagt men 

planken. Neem nu half fe-

bruari 1956, toen we zo’n 

beetje koudste periode 

van de vorige eeuw be-

leefden. Op de zestiende 

van deze grimmigste win-

termaand ooit, werd het 

bijna -19 °C in Zandvoort 

bij het krieken van de 

dag. Uithuizermeeden in 

Groningen maakte het 

nog bonter met bijna -27 

°C. Alleen op 27 januari 

1942 was het kouder in 

Nederland met -27,4 °C 

in Winterswijk. Overdag 

steeg het kwik op die be-

wuste zestiende van de 

tweede niet verder dan 

-11 °C.

Het is hier al eens vaker 

gezegd, de kans dat we 

zulke diepvrieswaarden 

ooit nog eens zullen 

meemaken is nihil. Deze 

week hebben we ook wel 

‘koud’ weer in huis maar 

die kilte is natuurlijk van 

een geheel andere orde 

dan die uit februari 1956. 

Dinsdag probeerde een 

bel met vrieslucht van-

uit noordoost Europa 

westwaarts te stromen, 

maar dat ging maar met 

moeite. Uiteindelijk lekte 

een klein gedeelte van die 

kou boven Duitsland weg 

naar Nederland.

Na een hele redelijke 

woensdag aanvanke-

lijk (het was een nogal 

‘weerloze’ dag) kwam er 

in de avond neerslag aan, 

waar we ook donderdag-

ochtend nog even mee 

zaten. Op het moment 

dat de krant in de bus 

valt is het weer alweer 

beter. Echt zacht wordt 

het niet de rest van de 

week, maar de kou trekt 

ook niet aan het langste 

eind. Noem het een beet-

je zijwaarts weer met 

een graad of 7 overdag.

Eigenlijk is dit patroon 

zeer kenmerkend voor 

deze winter. Gemiddeld 

zitten we ook nu alweer 

een graad beneden de 

temperatuurnorm in 

deze sprokkelmaand. 

Uitschieters naar boven 

en naar beneden zijn er 

niet en als het gemid-

deld maar steeds aan 

de kille kant blijft valt er 

toch in Kennemerland al 

met al een koude win-

ter uit te slepen. In het 

komende weekeinde 

neemt de neerslagkans 

trouwens weer sterk toe. 

Volgende week blijven 

we een beetje tussen 

‘smal en dwars’ zitten. 

Geen lenteopenbarin-

gen vooralsnog, maar 

ook geen mooi droog 

vriesweer in de uitver-

koop. De zeewatertem-

peratuur ter hoogte van 

het Zandvoortse strand 

is nu slechts 3 °C.   

weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 5 6 6-7 6

Min 1 2 3 3

Zon 20% 20% 25% 20%

Neerslag 45% 30% 75% 75%  

Wind wzw. 3 wnw. 3-4 zw. 4 west 4

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas

  Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13

Jobtide biedt u dezelfde volledige flexibiliteit, service, garanties en scherpe tarieven  
die het bedrijfsleven inmiddels van ons gewend is.

Wij hebben professionele krachten voor u klaar staan in onder andere:
• Bouw en afwerking
• Interieur verzorging

Jobtide verzorgt de selectie, begeleiding, verloning en controle zodat u zonder zorgen  
uw “werknemer” binnen kunt laten. Neem snel contact met ons op en ontdek de voordelen,  
die het inzetten van een uitzendkracht u kan bieden.

Info: 023-8887340 of per e-mail: info@jobtide.nl

Ook voor particulieren is  

Jobtide uitzendbureau de  

ideale partner.

“Proficiat 
Ans, Tineke en Maria 

met jullie kroonjaren!”

Dank voor al het enthousiasme om uw  
Wapen van Zandvoort weer mede te komen openen.

 
De opkomst, het enthousiasme, de cadeaus  

en alle reacties, het was overweldigend.
 

Denk er nog even aan om het lidmaatschapkaartje van de 
´Vrienden van het Wapen´ in te vullen en te retourneren.

 
Wapen van Zandvoort, eten en drinken...ook voor  

uw clubavond, politiek café, (trouw)feest, vergadering  
of catering aan huis.

 
Van harte welkom...

  
Jeroen en Bart

 
Wij zijn geopend van donderdag t/m maandag 
Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl
Jeroen en Bart Schuitenmaker
tel: 023-8223780

Printing People Zandvoort

Tel. 023-8887255
Printing People Design

Kleine Krocht 2 

2042 JN  Zandvoort

zandvoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig? 

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93 -  dinsdags gesloten

Violen - primula’s - bollen op pot

Voorjaarsbemesting

Denk aan uw coniferen

strooi bitterzout!

Ontwerp

Huisstijlen 

DTP 

Flyers

Folders 

Posters 

Vlaggen 

Spandoeken 

Beachflags 

Stickers 

Beurssystemen 

Textielbedrukking

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 

06-1139 1478 
of mail: 

info@zvo-verspreiders.nl
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RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Australia
Een Engelse aris-

tocratische dame 

(Nicole Kidman) reist 

af naar Australië en 

ontmoet daar een 

ruwe bolster (Hugh 

Jackman). Ze slaat 

met tegenzin de 

handen ineen met 

hem om het land 

te redden dat ze 

heeft geërfd. 

Samen leggen ze 

honderden kilo-

meters af over het 

mooiste, doch 

meest meedo-

genloze terrein 

ter wereld. Uiteindelijk 

komen ze in Darwin terecht, dat wordt gebombardeerd 

door de Japanse strijdkrachten die eerder Pearl Harbor heb-

ben aangevallen.

Zondag

08:00 uur Countrytraxxx (h) 

10:00 uur ZFM Jazz  

12:00 uur Muziekboulevard 

14:00 uur Zondag in Kennemerland  

17:00 uur De Avond  

18:00 uur Golden ZFM (h) 

19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)

20:00 uur Inspiratieradio

21:00 uur Tep Zeppi  

Maandag

08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)

11:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard  

18:00 uur Muziekkoerier  

20:00 uur Golden ZFM 

21:00 uur De Hoop

Dinsdag

08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)

11:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard  

18:00 uur Bijzonder zandvoort

20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag

08:00 uur Vrijdagavond live (h)

10:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard  

18:00 uur ZFM in de avond

20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag

08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 

10:00 uur De Watertoren

11:00 uur Inspiratieradio

18:00 uur ZFM in de avond

20:00 uur Countrytraxxx

22:00 uur De Hoop  

Vrijdag

08:00 uur ZFM Jazz (h)

10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)

11:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard  

15:00 uur Eurobreakdown  

17:00 uur Het weekend in!

19:00 uur Vrijdagavond live

21:00 uur Sea IT  

Zaterdag

08:00 uur Toebak Leeft?  

10:00 uur Goedemorgen Zandvoort  

12:00 uur Muziekboulevard 

14:00 uur Zandvoort op Zaterdag  

17:00 uur Roy on-air (h)

19:00 uur Eurobreakdown (h)

21:00 uur Alternative FM

23:00 uur Night Walk  

24 uur per dag on air!

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

radio + tv

 

Lief klein  
konijntje

Ik kan me nog goed herinne-
ren dat ik met carnaval een 
keer als kaneelkleurig beer-
tje verkleed ben geweest. 
Het prachtige kostuum was 
gemaakt door de moeder 
van mijn vriendinnetje. Alles 
eraan klopte. Hoewel ik niet 
helemaal snapte waarom 
haar dochter dit fantasti-
sche kostuum zelf niet aan-
wilde, besloot ik het toch 
te dragen. Al snel bleek dat 
de beer was gemaakt met 
verschrikkelijke, zweetop-
wekkende stofjes. Maar wie 
mooi wil zijn.. inderdaad! En 
dus vond ik mijn outfit het 
zweten meer dan waard. Ik 
was een beer op niveau, zo 
dacht ik. Ik zag er duidelijk 
stukken beter uit dan al mijn 
hippe vriendinnetjes die met 
hun korte rokjes en hoge pla-
teauschoenen wilden lijken 
op een Spice Girl. Hoe afge-
zaagd! Trouwens, alsof ooit 
iemand het voor elkaar krijgt 
om op Victoria Beckham te 
lijken. 
 Nee, ik was werkelijk 
prachtig verkleed. Er was al-
leen één probleem: iedereen 
dacht dat ik een konijntje 
was. Onbegrijpelijk, want ie-
dereen weet natuurlijk dat 
konijnen kleine beesten zijn 
en dat ik mezelf als 10-jarige 
echt nooit in zo een mini-
pakkie had kunnen proppen 
(maar dat even terzijde). 
Dus iedere keer als ik stoer 
met grote berenpassen aan 
kwam stappen, hoorde ik 
om mij heen: “Wat een lief 
konijntje.” Nou, ik kan je 
vertellen: op die momenten 
voelde ik het roofdier in mij 
naar boven komen. Maar 
zoals een echte carnavaller 
behoort te doen (naast flink 
zuipen dan), bleef ik op die 
momenten in mijn rol: ik gaf 
geen commentaar, maar liet 
enkel een bescheiden beren-
grommetje horen.  
 Later die middag, toen het 
feest was afgelopen, bekeek 
ik mezelf nog eens kritisch in 
de spiegel. Wat ik toen zag, 
vergeet ik nooit meer. Er zat 
een grote, dikke witte 
pluim op mijn kont. Ik 
was de hele dag een 
konijntje geweest...

Vrijdag 20 februari: 
Zodra de Zandvoortse strandtenten weer open 

gaan, weten we dat het goede seizoen eraan 

komt. Dat moet gevierd worden! Vergeet de 

kou, regen en sneeuw en maak alvast een 

voorproefje op de lange hete zomer die we 

dit jaar gaan krijgen… Vanaf 20.00 uur viert 

the Australian Beachbar Skyline het openings-

feest.

Vrijdag 20 februari: 
Carnaval is het feest van de zuidelijke provin-

cies. Wil jij je even wanen in carnavalssferen? 

Ga dan deze vrijdagavond naar Grand Café 

Danzee. Van 20.00 uur tot 03.00 uur kan je 

lekker hossen en zuipen. Uiteraard is het wel 

de bedoeling dat je verkleed komt!

Vrijdag 20 februari: 
Geen zin in verkleedfeestjes of winterse 

strandfeestjes? Maar wil je deze vrijdagavond 

gewoon genieten met relaxte muziek en een 

wijntje? Bij Café Oomstee is het weer Oomstee 

Jazz. Aanvang: 21.00 uur. 

Zaterdag 21 februari: 
Retro Deluxe @ Patronaat! Veel rock- en gitaar-

muziek deze zaterdagavond bij het Patronaat. 

De eerste 20 echte KISS look-a-likes krijgen 

gratis entree. Het feest duurt van 23.00 uur 

tot 04.00 uur en een kaartje kost € 10. 

I Know Where It’s @
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Locatie Noord Locatie Centrum

Wijksteunpunt  Willemstraat 20

 Zandvoort Noord 2042 VB Zandvoort

Flemingstraat 55 Tel: 023 571 73 73

2041 VW Zandvoort 

Tel: 023 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

Cursussen en wOrKsHOPs

Computercursus voor senioren.
Er is nog plaats bij de Snuffelcursus, basiscursus en 

vervolgcursus. 

Op dinsdag van 10.00 u – 12.00 u in de Bibliotheek 

en op donderdag van 10.00 u – 12.00 u in Pluspunt 

Noord.  Opgeven en informatie bij Pluspunt  

Centrum tel 571 7373 

stijldansen voor 8ste groepers! 
Leer met elkaar dansen in je laatste basisschool jaar! 

Met Rob Dolderman 

Woensdag 25 februari t/m 20 mei 

17:00 – 18:00 uur 

Fotograie gevorderden/beginners 
Maandag 19:30 – 22:00 uur 

Maandag 16 maart- 27 april 

nordic walking 
Dinsdag 9:00 – 10:00 uur 

24 maart – 12 mei 

InFOrmaTIe 
Wijksteunpunt spreekuren 

• medial 
Bloedafname en trombosedienst: maandag en don-

derdag tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht 

in het wijksteunpunt  

(Andere dagen in het Huis in de Duinen). 

• Loket Zandvoort 
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur. 

• wijkmeesters emm 
Dinsdag 15.00-16.00 uur 

• Cliëntenservice ZorgContact 
Maandagochtend 10.00-11.30 uur. 

sOCIaaL raadsLIeden 
De Sociaal Raadslieden van Kontext houden met 

ingang van 6 februari a.s. wekelijks spreekuur in 

Zandvoort. Bewoners van Zandvoort kunnen bij  

de Sociaal Raadlieden terecht voor informatie en 

advies over o.m. uitkeringen, werk-, huur- en  

zorgtoeslag, echtscheiding, consumentenproblemen 

en belastingen. 

U kunt op vrijdag zonder afspraak tussen 9.00  

en 10.30 uur terecht op het inloopspreekuur bij 

Pluspunt in Noord (naast de Vomar) 

    

Peter Koolstra, 21 jaar, studeert HBO-V aan de Hogeschool Leiden:  

“Carnaval is toch dat feest dat men zich gaat verkleden? Nee, lijkt me niks voor ons dorp, 

al was dat vroeger misschien wel een normale gang van zaken. Natuurlijk is het een goed 

excuus om er eentje (lees: een biertje, red.) te nemen, maar carnaval is in mijn ogen meer 

weggelegd voor steden en dorpen waar met een zachte ‘G’ wordt gepraat.”

Jelica Petrovic, 19 jaar, volgt een opleiding tot schoonheidspecialiste:  

“Ik heb zelf niet zoveel met carnaval. Misschien komt dat ook wel omdat het hier niet 

wordt gevierd. Maar ik denk dat er bij carnaval een bepaald gevoel moet zijn onder de 

mensen. Aangezien er hier al jaren niks wordt gedaan met carnaval, denk ik niet dat dat 

gevoel onder de Zandvoorters terug zal komen. Het lijkt me wel leuk om eens carnaval 

te vieren, maar in Zandvoort gaat dat niet echt lukken denk ik.”

Nienke de Boer, 21 jaar, volgt een opleiding tot Manager Wonen en werkt bij café Koper:

“Het lijkt me echt heel erg leuk om eens een keer goed carnaval te vieren, maar toch denk 

ik dat het hier in Zandvoort geen succes zou zijn. Wij missen gewoon de Brabantse en 

Limburgse sferen die het feest zo geweldig maken. Zonder die sfeer geen goed carnaval. 

Dus als ik dit weekend wil feesten, pak ik liever de trein richting het zuiden.” 

Carnaval, het is het meest  

uitbundige Nederlandse feest  

dat men eigenlijk alleen maar 

in het oosten en zuiden van 

ons land ‘echt’ viert. Hier en 

daar vind je in het westen 

wel eens een verkleedfeestje, 

maar werkelijke carnavalsop-

tochten zelden. Vroeger kende 

Zandvoort wél een groots car-

naval, inclusief optochten en 

prins carnaval. Er bestonden 

diverse carnavalsverenigin-

gen. Vandaag de dag is daar 

niets meer van over. Zonde? Of 

hoort carnaval in het zuiden en 

simpelweg niet in Zandvoort? 

We vragen het Peter, Jelica en 

Nienke. 

JONG
!

“Carnaval zou in Zandvoort 
weer uitbundiger moeten worden gevierd!”

De stelling:Talk of the town

Uit je winter-dip-tip! 

Ook last van een winterdepressie? Nodig toe aan zon en warmte? Helaas, dát 

kunnen wij niet voor je regelen. Wel proberen wij je elke week te helpen met 

een handige, leuke tip om zo de wintertijd door te komen!

Om de winter en kou te vergeten, zou 

je aankomend weekend onder andere 

naar Kielegat, Oeteldonk, Knabbegat, 

Knotsenburg of Ballefruttersgat kunnen 

gaan. WAT? Ja, dat klinkt als… carnaval! In 

het Zuiden des lands weten ze wel hoe 

ze moeten feesten. In de gekste en ori-

gineelste verkleedkleren gaan feestende 

mensen de straten op. Veel blaaskapellen, 

dweilorkesten en optochten. Een Prins 

Carnaval. En vooral veel gehos en gezuip.

Onze tip is dus: Verlaat Noord-Holland 

aankomend weekend en vertrek verkleed 

richting het zuiden. Ondanks dat hier in 

Zandvoort en omgeving ook her en der 

een carnavalsfeestje wordt georgani-

seerd, is de échte carnavalssfeer vooral in 

Limburg en Noord-Brabant te voelen. 

Oeteldonk (Den Bosch)
Kenmerkend voor Oeteldonk is dat er elke 

dag een optocht is. De organisatie van de 

Carnaval!

belangrijkste gebeurtenissen is in handen 

van de ‘Vereniging De Oeteldonksche Club 

van 1882’. De hoofdrolspeler van Oeteldonk 

tijdens komend carnaval is Prins Amadeiro.  

Kielegat (Breda)
Het motto van het carnaval in 2009 is: 

‘T’Oren, Zien en Zwijge’. De grote optocht 

door het centrum van Breda is op maan-

dag 23 februari.
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Dat is opvallend, want bijna 

alle organisaties huren spe-

cialisten in om formulieren 

overzichtelijk te maken en zo 

in te richten dat de invuller 

gemakkelijk door het invul-

proces heen geleid wordt. 

‘Pacing’ heet de techniek, 

waarbij kleurtjes, pijltjes, 

opmaak, lettertypes gebruikt 

worden. Veel organisaties, 

met name overheidsorga-

nisaties, merken dat hun 

mooie regelingen voor een 

deel onbenut blijven. De 

oorzaken zijn velerlei. Niet 

alleen de formulieren zijn 

een drempel.

Andere oorzaken kunnen 

zijn: onbekendheid met de 

regeling, een negatieve in-

schatting over de beschik-

king, de verwachte duur van 

de procedure, wantrouwen, 

schaamte voor het beroep 

doen op de regeling, soms 

wantrouwen ten aanzien 

van de organisatie waarbij 

men zich aan heeft te mel-

den, soms het niet willen 

leveren van persoonsgebon-

den informatie en soms zo 

iets simpels als moeite met 

lezen. Geen wonder dat 

gemeenten en hun maat-

schappelijke organisaties 

zich inspannen om regelin-

gen bekend te maken, bij-

voorbeeld met voorlichting, 

hulp te bieden bij concrete 

vragen door laagdrempe-

lige servicepunten als Loket 

Zandvoort. Daar krijgt men 

concrete hulp bij het invul-

len van formulieren door de 

vrijwilligers van Pluspunt. 

Loket Zandvoort is een sa-

menwerkingsverband van 

Stichting Pluspunt, Stichting 

Kontext, Stichting MEE en 

de gemeente Zandvoort. 

Nathalie Lindeboom, senior 

ouderenadviseur en coördi-

nator vrijwilligersbeleid en 

Lyde de Graaf, seniormede-

werker van Loket Zandvoort, 

hebben vorig jaar de handen 

ineen geslagen.

Het is voor wethouder Gert 

Toonen een vanzelfspre-

kendheid: “Het kan niet zo 

zijn dat de regelingen die 

de overheid in het leven 

heeft geroepen voorbijgaan 

aan de groepen waarvoor 

ze bestemd zijn. Gelukkig 

zorgen alle organisaties in 

Zandvoort ervoor dat we 

heel veel mensen bereiken.” 

Er zit ook iets onrechtvaar-

digs in: wie de weg weet en 

gemakkelijk formulieren in-

vult, krijgt waar hij recht op 

heeft, wie dat om wat voor 

reden ook niet lukt, loopt 

veel mis en kan zelfs meer 

betalen voor iets dan hij in 

feite hoeft. Toonen is dan 

ook zeer ingenomen met 

het initiatief van Pluspunt en 

Loket Zandvoort om ook dit 

jaar mensen concrete hulp te 

bieden bij het invullen van 

lastige formulieren.

Vorig jaar deden ongeveer 

60 mensen een beroep op 

de invulhulp. Ook dit jaar 

zijn er weer geschoolde en 

enthousiaste vrijwilligers 

bereid gevonden om in-

woners van Zandvoort te 

helpen bij het invullen van 

formulieren als ‘Toeslag 

Chronisch Zieken’, ‘terug-

gave gemeentelijke heffin-

gen’, ‘langdurigheidstoeslag’ 

en ‘Hoogheemraadschap 

Rijnland’. Er wordt integraal 

gekeken. Er wordt bijvoor-

beeld gekeken of de mensen 

recht hebben op de collectie-

ve ziektekostenverzekering 

Diverse regelingen om gebruik van te maken bij 
een smalle beurs!

Tussen mensen en mooie regelingen staan vele  formulie-

ren. Wie aanspraak wil maken op een regeling moet aan 

de slag met het invullen ervan. Veel mensen hebben daar 

moeite mee. Opvallend is dat je ze in alle lagen van de 

bevolking aantreft, dus jong en oud of hoog- en laagge-

schoold; in elke groep zitten mensen die het veel moeite 

kost om een formulier goed en correct in te vullen.

Dansen is ook een vorm van bewegen

Grootste beurs voor 50plussers

Meer bewegen voor  
senioren

Met naar verwachting 97.000 

bezoekers is de 50PlusBeurs ‘s 

werelds grootste evenement 

voor actieve 50plussers. Ruim 

50.000 m2 informatie, amu-

sement en voordeel in de 

Jaarbeurs te Utrecht. Meer 

dan 600 stands in 6 beurshal-

len met workshops, lezingen 

Gezond bewegen betekent 

niet per se intensieve en lang-

durige inspanning. Iedere dag 

een halfuurtje is al genoeg 

voor een betere gezondheid en 

die stelling wordt volledig door 

de gemeente Zandvoort on-

dersteund. Hardlopen of wiel-

rennen is niet nodig. Simpele 

manieren van bewegen zijn 

voor veel mensen beter vol 

te houden en zijn bovendien 

net zo bevorderlijk voor de fit-

heid. Deze simpele manieren 

van bewegen worden wel sa-

“Maak de toekomst mee!” Dat is het thema van de 50PlusBeurs 2009 die van 16 tot 

en met 20 september aanstaande in de Jaarbeurshallen in Utrecht gehouden wordt. 

De beurs is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Noteert u die datum alvast 

in uw agenda!

Computeren en sporten lijken een onmogelijke combi-

natie. Toch kunt u de computer inzetten om (meer) in 

beweging te komen. Test welke sport bij u past of vind 

informatie over uw favoriete sport. Ook medische ach-

tergrondinformatie en tips om met behulp van sporten 

af te vallen, zijn op internet ruimschoots voorhanden.

50 plus pagina 
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en presentaties. Maar ook vele 

optredens op podia met mu-

ziek, show, dans en exposities. 

Bezoekers beleven een heerlij-

ke dag uit, ze staan open voor 

nieuwe ideeën en zijn in voor 

een goed gesprek en nemen 

alle tijd voor het aanbod, de 

stands, de informatie. Het is 

mengevat als ‘FLASH’: Fietsen, 

Lopen, Actiemomenten, Sport 

en Huishoudelijke activiteiten. 

Voorbeelden van matig inten-

sieve lichamelijke activiteit 

bij 50-plussers zijn wandelen 

met 3-4 km/u en fietsen met 

10 km/u.

door Dick ter Heijden
50plus@zandvoortsecourant.nl

van de gemeente hebben. De 

huur- en zorgtoeslag hebben 

tevens de aandacht.

 

Ook zijn er geschoolde vrij-

willigers die helpen bij de 

belastingaangifte (met een 

inkomen tot € 25.000). Ook 

hierbij wordt integraal ge-

keken. De vrijwilligers van 

Pluspunt vragen een bijdra-

ge van € 10 voor het invullen 

van het belastingformulier. U 

kunt zich hiervoor opgeven 

bij Loket Zandvoort via tele-

foonnummer 023-5740100 

of Stichting Pluspunt, via te-

lefoonnummer 023-5719393. 

Ook nieuwe vrijwilligers zijn 

van harte welkom! De ou-

derenbond ANBO biedt ook 

hulp bij belastingaangifte. 

Hun hulp is gratis. Opgeven 

bij mevrouw Paap via tele-

foonnummer 023-5715168.

Toonen: “Iedereen die moeite 

heeft met het invullen van 

een formulier kan zich aan-

melden. Gebruik de rege-

lingen waarop u aanspraak 

kunt maken. Gewoon doen.” 

Na het aanmelden krijgt u 

dan een zogenaamde ‘hand-

out’ waarop vermeld staat 

wat u aan informatie dient 

te verzamelen. Een van de 

vrijwilligers neemt contact 

met u op om een afspraak 

te maken voor het daadwer-

kelijk invullen

puur genieten van de onge-

dwongen sfeer, de variatie, 

de uitdaging van een dagje 

beurs. Een uniek evenement 

dat geen gelijke kent.

Historie
De eerste 50PlusBeurs werd 

van 1 tot en met 3 oktober 

1993 georganiseerd, onder 

auspiciën van het Nationaal 

Comité Dag van de Ouderen. 

De beurs markeerde deze 

bijzondere Dag van de 

Ouderen, door de Verenigde 

Naties vastgesteld op de eer-

ste oktober van elk jaar. In 

2009 beleeft de 50PlusBeurs 

haar zeventiende editie. In al 

die jaren is de 50PlusBeurs 

uitgegroeid tot ‘s werelds 

grootste evenement voor 

actieve plussers. Kwamen er 

Beweegt u graag in groeps-

verband met leeftijdgeno-

ten, dan is Meer Bewegen 

voor Ouderen misschien iets 

voor u. Welzijnsorganisaties 

bieden deze beweegactivi-

teit voor 65-plussers aan in 

buurthuizen. Informeer hier-

naar in uw woonplaats. Het is 

niet eens nodig om voor uw 

broodnodige dagelijkse bewe-

ging de deur uit te gaan. Op 

tv is dagelijks het program-

ma ‘Nederland in Beweging’  

(’s ochtends vanaf 09.00 uur 

op Nederland 1) te zien, dat 

uitnodigt om in de huiskamer 

zelf mee te doen. Hebt u ach-

ter uw computer voldoende 

bewegingsvrijheid, dan kunt 

u de laatste uitzendingen zelfs 

vanaf uw beeldscherm volgen 

via het internet.

vitaress
Voor noodgevallen 

24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.  

Een elektrische storing, een verwarming die 

uit gevallen is, een lekkage of een ander  

probleem wat direct verholpen moet worden.

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip 

waarin direct handelen noodzakelijk is.  

De ervaring leert dat de meeste storingen  

vrij simpel verholpen kunnen worden,  

maar wie is er op dat moment 

direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet op 

mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij  meestal in 

staat om de problemen ter plaatse op te lossen. In 

afwachting van een totaal reparatie is het meestal 

mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan 

u  de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden 

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om andere werkzaam heden / 

klussen  in en om het huis, en vrijwel alle andere 

diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

Voor informatie: 06-15.399.818 

E.mail vitaress@hetnet.nl

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Behang- en 

schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-

werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 

Advies en aanleg (draad-

loos)  netwerk. 

Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of 

 06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine 

klussen in en om het huis. 

Redelijke prijs.  

Voor info: 06-1423 2051 
.................

Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 

Behandeling 

volgens afspraak, 

ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.................

Te huur  

studio’s met eigen badk.

v/a € 475,- per maand 

excl. g/l/w

Van Schaik Omaco 

Makelaars

Voor informatie 

023-5712944 

 

ZANDKORRELS
Vlooienmarkt. 

Zo. 22 febr. spc. 

Groenendaal, Heemstede 

(9.30 – 15.30u).  

Res. 0229-244739 

www.mikki.nl
.................

Daniëls SeaSide Dogs  

hondenuitlaatservice. 

Moet u werken?  

Of gunt u uw hond een 

stevige wandeling?  

Daniels seaside dogs  

haalt uw hond op met  

professioneel vervoer.  

Voor info:  

www.seasidebullys.nl  

of 06-41556141
.................

Jezus zegt:  

“Ik ben het licht voor  

de wereld” (Johannes 8:12). 

Jezus wil ook het  

licht zijn in uw leven.  

Gebed nodig?  

Mail naar  

gebed-zandvoort@

hotmail.com
.................

te huur gevraagd  

op zandvoort woning/ 

appartement voor 

4 personen

0643596715
.................

Pedicure Beata Visser

Gespecialiseerd in de 

diabetische voet en nagel-

correctie (wilde pedicure)

Behandeling op afspraak

Tel. 06-52461796 / 023-5715921

in Zandvoort
.................

Te huur aangeb.

bovenetage permanent 

voor 1 of 2 pers in rustige  

omgeving, gratis parkeren.  

Niet geschikt voor hond.  

Huur € 540 excl.

06-40009598.

in 1993 circa 10.000 bezoe-

kers voor 100 exposanten, in 

2009 verwachten we bijna 

100.000 bezoekers voor 600 

exposanten. Waren er in 1993 

circa 4.000 m2 beschikbaar 

voor stands, anno 2009 is er 

50.000 m2 oppervlakte in 6 

aaneengesloten beurshallen.

Niemand verlaat de 
50Plus Beurs met 
lege handen
De beurs biedt het groot-

ste interactieve platform 

voor succesvol klantcontact. 

Centraal in Nederland ge-

legen met de beste bereik-

baarheid voor auto, bus en 

trein. Met ruime overzichte-

lijke hallen, goede doorloop, 

strakke vloeren en hoge pla-

fonds. Met een vloeiende 

routing voor bezoekers door 

de naadloze onderlinge aan-

sluiting van de hallen. Met 

thematische indeling en 

sfeervolle aankleding over 

vakantie, vrije tijd, mooi & 

fit, wonen, maatschappij, 

welzijn & zorg. Dus voor een 

ieder wat wils.

Don is inmiddels 

ons langstzitten-

de bewoner! Hij 

is afgestaan om-

dat hij niet met 

het kindje in huis 

om kon gaan. Hij 

is namelijk een 

beetje onbereken-

baar zo af en toe. 

In het begin was 

h e t  v e e l  e r g e r  d a n  t e g e n w o o r d i g . 

We konden hem niet  eens lekker over  

zijn bolletje aaien, of we hadden al een haal  

te pakken. Over optillen hoefden we niet eens na  

te denken. Nu springt hij zelf op schoot en gaat  

lekker bij je zitten. Een aai op zijn tijd vindt  

hij lekker en dan knort en kwijlt hij er flink op los….. 

totdat er een andere kat aankomt die ook graag  

aangehaald wil worden. Die kan dat wel vergeten, 

want daar is koning Don het niet mee eens! Don 

plaatsen we dan ook niet bij kinderen, katten of  

honden in huis. Gewoon een lekker rustig huis, 

waar hij kat kan en mag zijn. Waar er niet van  

hem verwacht wordt dat hij altijd maar moet  

knuffelen. Wie is er net zo eigenwijs als Don? Komt 

u kennis maken Don in het Kennemer Dierentehuis 

aan de Keesomstraat 5. Geopend van maandag 

tot en met zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur.  

Meer informatie kunt u krijgen via telefoonnummer 

023-5713888 of via website www.dierentehuisken-

nemerland.nl.

Dier van de Week

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Bel 023-5732752 of ga naar 
www.zandvoortsecourant.nl

Ook iemand in de Spotlights zetten?
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Van ecoduct naar recroduct Rekenkamer onderzoekt 
wet Werk en BijstandOp 5 maart aanstaande organiseren Waternet, beheerder van de Amsterdamse Waterlei-

dingduinen, en Nationaal Park Zuid-Kennemerland een bijeenkomst in Vogelenzang. Onder 

de genodigde zijn ondermeer de gemeente Zandvoort, Provincie Noord-Holland en diver-

se natuurorganisaties aanwezig. Zij zullen met elkaar in gesprek gaan over de mogelijke 

komst van een aansluitend fietspad over de voorgenomen Natuurbrug. 

De Rekenkamer Zandvoort onderzoekt de voorbereiding, 

de uitwerking en de effectiviteit inzake de wet Werk en 

Bijstand, zo kondigt de kamer aan in zijn ‘Onderzoekspro-

gramma 2009’. Eerder deze week ontvingen alle raadsle-

den dit programmal. Ook wil de kamer, indien de capaciteit 

dit toelaat, een verkennend onderzoek doen naar de ge-

meentelijke belastingen en het lokale belastingenbeleid.

een Europese subsidie aan-

gevraagd om een fietspad 

door de duinen te realiseren. 

Landschapsontsierend 
hekwerk
Woordvoerder van Stich-

ting Duinbehoud en Vogel -

werkgroep Zuid–Kennemer-

land, Hans Vader, schrijft in 

een brief aan de gemeente 

Zandvoort: “Het unieke ka-

door Nel Kerkman

Voor Zandvoort zal wet-

houder Marten Bierman 

aanwezig zijn, hij heeft al 

eerder aangegeven  dat de 

Natuurbrug (het ecoduct) 

over de Zandvoortselaan 

een recreatieve functie (re-

croduct) heeft gekregen 

met ondermeer een fiets-

route van Zandvoort naar 

Jaarlijks presenteert de re-

kenkamer een dergelijk pro-

gramma, waarmee het de raad 

informeert over de voorgeno-

men onderzoekswerkzaamhe-

den, de onderwerpen die de 

kamer heeft voorgeselecteerd 

en de uiteindelijke onderwerp-

keuze. 

De Rekenkamer Zandvoort 

voerde al eerder onderzoeken 

uit. Het doel is steeds om de 

manier waarop de gemeente-

raad functioneert te verbete-

ren. Niet alleen de raadsleden 

en de raadsfracties kunnen 

onderwerpen aanmelden. 

De rekenkamervoorzitter, drs. 

Gerard  Johanns, betrekt bij het 

zoeken naar geschikte onder-

werpen zelfs de inwoners en 

rakter van de Amsterdamse 

Water leidingduinen gaat 

verloren. Dit is nog het 

enige duinterrein waar 

niet gefietst mag worden 

maar waar nog wel struin-

natuur te beleven is. Om 

de fietser op het fietspad 

door de Amsterdamse 

Waterleidingduinen te 

houden, zal er een 3 kilo-

meter lange afrastering 

geplaatst moeten worden. 

De grens voor extra recre-

anten in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen is al 

dicht genaderd en boven-

dien zijn wielrenners en 

mountainbikers een andere 

groep recreanten dan de na-

tuurzoekende wandelaars. 

Verder zal voor de aanslui-

ting van het fietspad op het 

Noordoost kanaal een flinke 

financiële bijdrage van de 

gemeente Zandvoort ge-

vraagd worden.” Tenslotte 

verzoekt Vader de plannen 

te herzien. Maar zover is het 

nog niet, eerst zal de bijeen-

komst met alle betrokkenen 

duidelijkheid moeten schep-

pen.

de Haarlemmermeer. Via 

een fietspad en een ruiter-

pad zal het gebied van de 

duinen van Waternet en het 

gebied van Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland (NPZK) 

met elkaar worden verbon-

den. De Provincie Noord-

Holland en het NPZK hebben 

gezocht naar gelden en een 

inventarisatie gemaakt van 

de toezeggingen. Er is zelfs 

ondernemers uit Zandvoort. 

Ook voorafgaand aan het 

Onderzoeksprogramma 2009 

heeft hij hen uitgenodigd 

onderwerpen aan te melden. 

Helaas hebben slechts weini-

gen daar gebruik van gemaakt. 

Na het uitvoeren van een voor-

studie heeft de Rekenkamer 

ervoor gekozen om de Wet 

Werk en Bijstand nader te 

onderzoeken. Door de nieuwe 

wetgeving zijn namelijk zware 

verantwoordelijkheden bij de 

gemeente komen te liggen. 

Het is een nieuw beleidsterrein 

en tijdens het onderzoek naar 

de juridische aspecten zijn 

daarbij al behoorlijke twijfels 

gerezen omtrent de uitvoering, 

zo motiveert de rekenkamer.

Bron: www.zandvoort.nl

Mogelijk komt zo een recoduct over de Zandvoortselaan

  

telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op een 

aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en 

liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of 

iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn 

te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommissies > 

Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Hogeweg 29, gedeeltelijk vernieuwen voor- en zijgevel, inge-

komen 10 februari 2009, 2009-015Rv.

- Locatie op De Favaugeplein, plaatsen openbaar toilet, inge-

komen 11 februari 2009, 2009-017Rv.

- Brederodestraat 93, vergroten woning met garage, ingekomen 

12 februari 2009, 2009-018Rv.

Bentveld:

- Teunisbloemlaan 28, vergroten veranda/afdak, ingekomen 11 

februari 2009, 2009-016Lv.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Grenslaan 16, 2 eikenbomen, aangevraagd 10 december 2008, 

bomen zijn van zeer slechte kwaliteit.

- Kostverlorenstraat 102, aangevraagd 11 november 2008; één 

esdoorn en één kastanjeboom, reden uitdunnen tuin, staan 

heel veel bomen.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-

gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 

openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-

mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk 

kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Zandvoortselaan 293, uitbreiden woning en plaatsen berging, 

verzonden 12 februari 2009, 2009-014Lv.

Kapvergunningen verleend 

- Emmaweg 30, verleend 13 februari 2009, één eikenboom

- Kamerlingh Onnesstraat, verleend per 13 februari 2009, ver-

schillende bomen tussen AWZI en het spoor te Zandvoort.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 

beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 

werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 

onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-

ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 

kopie van het beroepschrift.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 

wordt griffierecht geheven.

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Raadhuis van de gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 24 februari. Op de agenda 

staat:

- Opening

- Loting

- Ingekomen stukken en mededelingen

- Vaststellen agenda

- Vaststellen notulen 27 januari 2009

Hamerstukken:

a Brandbeveiligingsverordening 2009

b Voorbereidingsbesluit Middenboulevard.

c Subsidie 2e Runners’s World Zandvoort Circuit Run 2009

d Goedkeuring begroting 2009 stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Zuid-Kennemerland

e Nota Schuldhulpverlening                                  .

- Nota van uitgangspunten Middenboulevard.

- Notitie erfpacht Middenboulevard

- Grondexploitatie Middenboulevard

- Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 

vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. 

U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-

finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren 

beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten 

liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en 

zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadver-

gadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden 

door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9). 

Commissie Projecten en Thema’s

De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op 25 februari 

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur 

open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda 

staat:

- Opening

- Vaststelling agenda

- Besluitenlijst vergadering van 10 december 2008 

- Vaste agendapunten

- Marketingplan VVV

- Hoorcommissie

- Rondvraag

- Sluiting      

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 

commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan zowel 

over onderwerpen op de agenda als over een eigen onderwerp. 

Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, moet dit 

schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding 

moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn 

voor een vergadering die de woensdagavond daarop wordt 

gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente 

Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of 

per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het 

raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres, 

Gemeentelijke publicatie week 8 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van woensdag 11 

februari en de verdere in week 7 door het college genomen 

besluiten zijn 17 februari vastgesteld. De besluitenlijst is in te 

zien bij de Centrale Balie en op de website. 

Wijzigingen arbeidsvoorwaarden 

Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht 

maakt het college van de gemeente Zandvoort het volgende 

bekend. 

Het college heeft in de vergadering van 27 januari 2009 de 

volgende wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden 

gemeente Zandvoort vastgesteld. 

De volgende wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaar-

den vast te stellen zoals verwoord in de volgende Loga circu-

laires:

- circulaire CvA/U200801214; 

- circulaire CvA/U200801637; 

- circulaire CvA/U200800258;

- circulaire CvA/U20081115; 

- circulaire CvA/U200801125; 

- circulaire CvA/U200801126; 

- circulaire CvA/U200801402; 

- circulaire CvA/U200844.

In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt de 

hele arbeidsvoorwaardenregeling hiermee geacht wederom 

te zijn vastgesteld.

Starterslening helpt startende kopers op woningmarkt 

Door de prijsstijgingen op de Zandvoortse woningmarkt kun-

nen veel starters niet of nauwelijks meer een koopwoning be-

talen en wordt de doorstroming belemmerd. Met de Startersle-

ning biedt de gemeente Zandvoort jonge startende kopers 

graag een steuntje in de rug. Starterslening helpt startende 

kopers op de Zandvoortse woningmarkt. 

Een Starterslening is een aanvullende lening tegen zeer gun-

stige voorwaarden voor inwoners van de regio Zuid-Kennemer-

land die een huis willen kopen in Zandvoort, maar daarvoor 

eigenlijk onvoldoende inkomen hebben. Het is een extra lening 

van maximaal € 40.000,-, die bedoeld is om het verschil tussen 

het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van 

de woning te financieren. Dit bedrag leent u van de gemeente 

via de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

Gemeenten). De SVn verzorgt de afhandeling en de admini-

stratie van de lening.

Meer informatie over de Starterslening vindt u op www.svn.nl. 

of in de brochure van het SVN: De Starterslening. U kunt ook 

contact opnemen met SVn via 033-2539401. 

Over de Nationale Hypotheekgarantie vindt u informatie op 

www.nhg.nl. 

Wilt u een aanvraagformulier dan kan dit alleen door het 

formulier persoonlijk af te halen bij de Centrale Balie in het 

Vervolg gemeentelijke publicatie week 8

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 

bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-

dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 

in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 

besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 

u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 

verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 

bezwaarschrift.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,  

maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag  

8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op  

de website het digitale formulier in óf stuur een brief  

naar de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 

Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 

Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor 

een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewij-

zen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het  

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u 

het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een 

vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is  

de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen  

telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Eenvoudige winst SV Zandvoort

Finale ‘15 over rood’ voor 
koppels in de Lamstrael

Zandvoorters in  
2e Circuit Run

Eindelijk weer voetbal!

In de beginfase nam Zand-

voort al snel afstand van 

ZOG. De Zandvoorters lie-

pen uit naar 4-0. Daarna 

deed ZOG iets terug. Aan de 

Zandvoortse kant was duide-

lijk te zien, dat er meer spel-

Uit de vier oorspronkelijke 

poules zijn de beste twee 

doorgegaan naar de kwart-

finale, die zaterdag om 19.30 

uur beginnen. Vervolgens 

zullen uit de twee poules 

twee kruisfinales gespeeld 

Vorig jaar moesten de Zand-

voorters blijkbaar de kat nog 

even uit de boom kijken wan 

toen waren er in het totaal 

187 Zandvoorters die aan 

de 12 kilometer prestatie-

loop deelnamen. Wit weet 

niet hoeveel Zandvoortse 

lopers er in de bedrijven 

marathon estafette liepen: 

“Daar hebben wij geen kijk 

op want die wordt door de 

De zondagvoetballers van SV 

Zandvoort moesten vorige 

week zondag op het veld 

van Young Boys middenmo-

ter DSK tegemoet treden. 

Het team van trainer Jamal 

heeft gedurende de winter 

patronen aanwezig waren. 

Dat was in het begin anders 

toen de ploeg begon in de 

samenstelling met onder 

meer Paul en Stefan  Smit 

en Christiaan Strijder. Deze 

drie waren nu ook aanwe-

worden waarna de finalis-

ten bekend zullen zijn. Alle 

grote Zandvoortse biljarters 

zitten nog in het kampi-

oenschap, het beloofd dus  

een spannende avond te 

worden.

Rotary Zandvoort georga-

niseerd. Ook dit jaar heb-

ben wij daar geen kijk op. 

Het zullen er echt wel een 

aantal zijn. We hebben nog 

een drietal weken te gaan 

voordat de inschrijving 

voor de Zandvoort Circuit 

Run, de 12 kilometer, sluit. 

Er is dus nog gelegenheid 

voor Zandvoorters om in te 

schrijven.”

een drietal versterkingen ge-

kregen. Ferry Boom, Roberto 

Molina en Wouter Schuiten 

hebben omdat ze niet meer 

op zaterdag kunnen spelen, 

hun kicksen in dienst van 

de zondag aangeboden. Dat 

was eigenlijk ook direct te 

merken. Menige kans werd 

gecreëerd maar het doel 

net niet gevonden. Aan de 

andere kant was het kee-

per Paul Smit die voorlopig 

de ‘nul’ wist te houden. DSK 

kwam door Jacco Houtkamp 

op voorsprong, hij werkte de 

bal uit een onoverzichtelijke 

situatie alsnog achter Smit. 

Zandvoort bleef echter de 

aanval zoeken en kreeg loon 

naar werken toen Bilal Cakir 

met een kopbal zijn ploeg 

voor rust weer op gelijke 

hoogte bracht.

Na rust was het DSK dat 

toch weer de leiding nam. 

Na een afgekeurd doelpunt 

van DSK (buitenspel) kwam 

de thuisploeg door een be-

nutte strafschop op 2-1. Een 

paar minuten later liet Ferry 

Boom zien dat hij het voetbal 

niet is verleerd. Na een fraaie 

solo scoorde hij de verdiende 

2-2. Toen 15 minuten voor tijd 

DSK voor de derde keer Smit 

voetbal

biljart

hardlopen

voetbal

Doelman Paul Smit in actie

Ook dit Zandvoortertje liep vorig jaar dapper mee

wist te passeren, was het hek 

van de dam. In de resterende 

tijd konden de Haarlemmers 

nog 2 keer scoren waardoor 

de eindstand 5-2 werd, een 

uitslag die zeker geflatteerd 

genoemd mag worden. 

Begeleider Jan Maarten 

Paap: “Tot een kwartier voor 

tijd stond het 2-2 een meer 

terechte uitslag gezien het 

spel. Jammer, we zijn strij-

dend ten onder gegaan, de 

volgende wedstrijd komt er 

echter weer aan en met de 

trainingsarbeid en de inzet 

die een iedereen het gehele 

jaar toont moeten de punten 

een keer komen. Ik heb in ie-

der geval het ‘engeltje van 

Van Breukelen’ voor de eerst-

komende wedstrijd geregeld. 

Het geluk kan in de voetbal-

lerij immers zo omkeren.” 

Het komend weekend staan, 

voor zover bekend, voor zo-

wel het zaterdag- als het 

zondagelftal geen compe-

titieverplichtingen op de 

agenda.

Men zou het bijna vergeten, maar SV Zandvoort staat in de 

vierde klasse bovenaan en afgelopen vrijdag liet de ploeg 

dat duidelijk blijken tegen ZOG 14. De Haarlemmers kwa-

men wel voor het doel, maar echt gevaarlijk werd het niet, 

omdat Zandvoort van het doel af verdedigde. Als het ge-

vaarlijk was, zat het meer in het spel bij het uitverdedigen 

van de Zandvoorters.

Tot nu toe hebben 206 Zandvoortse inwoners zich  

ingeschreven voor de komende 2e Runner’s World  

Zandvoort Circuit Run, die 12 kilometer lang is en over 

het circuit, het strand en door het centrum van onze 

woonplaats voert. Dat maakte René Wit, eventmanager 

van organisator Le Champion, dit weekend bekend.

Eindelijk is vorige week de voetbalcompetitie weer van start 

gegaan. Weliswaar waren de velden zaterdag 7 februari  

weer niet bespeelbaar maar een dag later was het dan  

eindelijk zover, na een winterstop die door de klimato-

logische omstandigheden een aantal weken langer heeft 

geduurd dan gepland. Maar afgelopen weekend was het 

weer feest: zowel op zaterdag als op zondag geen voetbal 

in Zandvoort vanwege de conditie van de velden.

zig. In de drie jaar dat de 

ploeg nu bezig is, is Stein 

Stobbelaar er bij gekomen. 

Hij had samen met Stefan 

Smit een belangrijk aandeel 

in de winst. De Haarlemmers 

de zwakke plekken bij onze 

plaatsgenoten niet vinden.

Doelman Paul Smit moest 

nog een keer de gang naar 

het net maken. Bij een 7-2 

voorsprong, werd er in de 

luttele slotseconden nog 

een doelpunt gemaakt 

door Zandvoort. Met een 

8-2 eindstand, konden de 

Zandvoorters tevreden 

naar de kleedkamer terug. 

“Het belangrijkste van deze 

overwinning, is dat we nu 

los staan van onze concur-

renten. De competitie kan 

nog best spannend wor-

den, maar we zijn in goeden 

doen”, aldus Stefan Smit na 

afloop. Met deze winst staat 

Zandvoort nu met drie pun-

ten voorspong en een wed-

strijd meer gespeeld dan de 

nummer twee aan de leiding 

in deze klasse.

Boom strandpaviljoen 11

Café Alex

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Danzee

Dierenarts Dekker

Dorsman Assurantiën

Filoxenia Greek Cuisine

Fysiotherapie de Boer en Zwart

Administratiekantoor K. Willemse

Albatros

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

Auto Strijder 

Autobedrijf KariMo

Autobedrijf Zandvoort  

Bertram & Brood

Beter Mobiel

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

adverteerders
GBZ

Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.

Harocamo 

Hugoos

IJzerhandel Zantvoort

Jobtide

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

Ondernemers Vereniging Zandvoort

P. van Kleeff

Pluspunt

Printing People

Thalassa strandpaviljoen 18

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken Glaszettersbedrijf

Van der Valk & Swart Notarissen

Vitaress Full Service

Wapen van Zandvoort, 

 eten en drinken…

Zandvoort Optiek

Komende zaterdag worden de kwartfinale, de halve  

finale en de finale van het Zandvoorts kampioenschap  

‘15 over rood’ voor koppels in café de Lamstrael aan de  

Haltestraat afgewerkt. De voorronde is ondertussen  

gespeeld en alleen de sterkste koppels hebben zich voor 

deze finaleavond geplaatst.

Bridgeresultaten ZBC derde competitieronde

Arlan Berg sjoelkampioen

Drie van de vier onlangs ge-

promoveerde paren hebben 

het helaas niet gered in deze 

lijn. Hun plaatsen worden in-

genomen door Nellie Castien 

& Alex Kors, Fini van der 

Meulen & Jap Sweijen, Raks 

Rudolphus & Wout Bakker 

en opnieuw vergezeld door 

Tineke Sikkens & Monique 

van Zanten. De B-lijn wordt 

deze keer versterkt door de 

knappe promotie van Jan 

Swart & Dik Willebrand met 

een vrij constante score, ruim 

voor Laura van der Storm 

& Mickey Wagner, Simon 

Café Koper had in januari de 

primeur van het sjoelkam-

pioenschap van Zandvoort 

voor dames. Dat zette bij 

de heren nogal wat kwaad 

bloed en daarom organi-

seerde Maaike Koper van 

Aukema & Leo Steegman 

(ook voor het eerst) en 

Bamby Bossink met Wil van 

Teeseling.

De donderdagcompetitie 

gaf in de A-lijn een nieuwe 

nummer één te zien: Gert 

Jan van Amsterdam & Kees 

Blaas wisten voor het eerst 

de koppositie te behalen 

voor de eveneens verrassend 

goed spelende combinatie Co 

Luijkx & Kees Stekelenburg. 

Evenals de vorige keer bereik-

ten Ingrid van Leeuwen & Fini 

van der Meulen de derde plek. 

het café aan het Kerkplein 

voor de heren ook een kam-

pioenschap. Echter, waar er 

bij de dames bijna 50 deel-

nemers waren, kwamen er 

slechts 19 heren naar het 

Kerkplein. Opvallend was het 

Drie paren gaan promoveren 

naar deze lijn, zijnde Margriet 

Busscher & Rita Fluitsma 

met een voorsprong van 

ruim 26% op Miep van Duijn 

& Anja Witte en 36% op Eef 

Eijkelboom & Bart Overzier.

In de C-lijn was het ver-

schil tussen de nummers 

één en twee ook bijzon-

der groot. Agnes Kuijpers 

& Dick Parmentier hadden 

maar liefst een voorsprong 

van 48% op Anneke & Jules 

Dekker en gaan dus de laat-

ste ronde in de B-lijn brid-

gen, evenals Norma Koning, 

die helaas met wisselende 

invallers moet spelen. Uit de 

lastige D-lijn komen naast 

Frieda Koper & Els Nijsen voor 

het eerst Wanda van den Bos 

met partner Ineke Schuring 

en Els Boswijk met Rita Kok 

het de voorlaatste competi-

tieronde van dit seizoen een 

lijntje hoger proberen.

marginale aantal dames dat 

aanwezig was. Toen zij hun 

kampioenschap afwerkten, 

waren er nogal wat heren 

aanwezig om ze aan te moe-

digen. Elkaar aanmoedigend 

en coachend, met name door 

Gert Toonen, werden de voor-

ronden gespeeld. Het coa-

chen van Toonen zorgde er 

wel voor dat hijzelf uiteinde-

lijk met de poedelprijs ging 

strijken. Berg had zich in de 

eerste ronde al opgeworpen 

als mogelijk kampioen. Daar 

kwam in de tweede ronde 

Gert Jan Bluijs bij. Een zeer 

sterke finale van Berg zorgde 

voor het kampioenschap. De 

‘battle of the sexes’, de wed-

strijd tussen de 10 beste da-

mes en heren zal op dinsdag 

31 maart plaatsvinden.

bridge

sjoelen

Ook deze keer wist het paar Molenaar/Brandse in de A-lijn 

op de woensdag net niet op de eerste plaats te eindigen. 

Met het minieme verschil van slechts 0,07% kaapten Nell 

Boon & Eugenie Spiers, na de vorige competitieronde op 

de derde plaats geëindigd te zijn, de overwinning voor hun 

neus weg. Door een desastreuze laatste score moesten de 

koplopers tot dan toe, Roek Groenewoud & Martin Ver-

geest, nu genoegen nemen met deze plek.

Oud-Zandvoorter van het Jaar Arlan Berg is dinsdagavond in 

café Koper de eerste sjoelkampioen van Zandvoort bij de he-

ren geworden. Na een spannende strijd werd hij uiteindelijk de 

beste van 19 deelnemers die een geweldige avond beleefden.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

Kook eens anders
Recept Recept
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Kip met balsamicotomaten uit de oven 
Hoofdgerecht voor 4 personen.

1 kg tomaten, grof gesneden,

400 gr kipfilet, eventueel in reepjes gesneden,

2 eetlepels kappertjes,

3 eetlepels balsamico azijn,

1 eetlepel olijfolie,

2 eetlepels bruine suiker.

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 °C. Bedek de bodem van een ovenschaal met de helft 

van de tomaten en leg de kipfilet erbovenop. Meng de rest van de tomaat met de 

kappertjes, balsamico, olie en suiker en verdeel over de kipfilet. Bak de kip in de oven 

gaar in circa 20 minuten, strooi er zout en peper uit de molen over. Serveer met dikke 

frites en rauwkostsalade.

Benodigdheden:

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Bre
inb
rek
erBreinbreker

Breinbreker Bre
inb
rek
er

    17 21       12 6

 16         11 22\5    

 10   21 11\23        

   24      25

   8    15\11      

   15   12\15        

   11 12\21           9

 25           7   

 12           13

 GFKH   CB       GFAK  
   +   =    
 -   +   -  
 FEB   E   FEE  
   -   =    
           
 DCE   AH     GKGA  
   +   =    

De oplossing staat onder op deze pagina

De oplossing staat onder op deze pagina

   17 21         12 6

 16 9 7     11 22\5 4 1

 10 8 2 21 11\23 4 6 8 5

   24 3 1 8 7 5 25  

   8 1 4 3 15\11 3 8  

   15 8 7 12\15 6 7 2  

   11 12\21 3 4 9 1 4 9

 25 2 9 6 8   7 5 2

 12 9 3       13 6 7

 1302 + 58 = 1360
        

 -   +   -

  348 - 4 = 344

         

 =   =   =   

 954 + 62 = 1016

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

Sjoelkampioen Arlan Berg aan het werk



(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

Starters opgelet!
Voor de onderstaande woningen kun je eventueel in aanmerking 
komen voor een STARTERSLENING via de gemeente van maximaal 
€ 40.000,- bovenop je 1ehypotheek met nationale hypotheekgarantie. 
Bel of mail (info@cvl.nu) ons voor een afspraak voor bezichtiging of 
meer informatie omtrent de voorwaarden.

Burgemeester van Fenemaplein 4/6
Vraagprijs  €  249.000,--

Hogeweg 22/10
Vraagprijs  €  199.000,--

Schuitengat 45
Vraagprijs  € 199.000,--

Secretaris Bosmanstraat 23A
Vraagprijs  €  205.000,--

Oranjestraat 15zw
Vraagprijs  €  210.000,--

Spoorbuurtstraat 10
Vraagprijs  €  219.000,--

Trompstraat 13/1
Vraagprijs  €  219.000,--

Trompstraat 5/2
Vraagprijs  €  237.500,--

Trompstraat 5/7
Vraagprijs  €  239.000,--

Doctor Johannus G Mezgerstraat 41
Vraagprijs  €  239.000,--

Trompstraat 15/6
Vraagprijs  €  245.000,--

Da Costastraat 23
Vraagprijs  € 249.000,--

Jac van Heemskerckstraat 17
Vraagprijs  €  249.000,--

Koninginneweg 9rd
Vraagprijs  €  249.000,--

Van Galenstraat 216
Vraagprijs  €  239.500,--

Potgieterstraat 30 
Vraagprijs  €  214.500,--
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Zandvoort in
actie voor Congo

Open brief aan
Zandvoorters

Toekomst voor
BKZandvoort

Voetbalseizoen
weer hervat
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26 februari 2009
Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 
Zandvoortse 

Burgemeester regelt bevoegdheid inzake 

Wet Tijdelijk Huisverbod.

In de gemeenteadvertentie vindt u het 

complete machtigingsbesluit. 

De Mannetjes

Oude lijken

‘Soms vallen ze uit de kast, 

maar bij ons worden  

ze gewoon opgegraven’

De Zandvoortse gemeenteraad is dinsdagavond akkoord 

gegaan met de door het college voorgestelde Nota van 

uitgangspunten voor het bestemmingsplan Middenbou-

levard. Dertien raadsleden steunden het voorstel, alleen 

Gijs de Roode (CDA) en Cees van Deursen (GroenLinks) 

stemden tegen. Opmerkelijk was ook de mededeling van 

wethouder Tates over de voortgang van de werkzaamhe-

den in het Louis Davids Carré. PvdA-raadslid Nico Stam-

mis ontbrak wegens ziekte.

Jerry Kramer (VVD) vroeg 

zich af of in het nieuwe 

bestemmingsplan aan de 

bezwaren van de provincie 

is voldaan. Bruno Bouberg 

Wilson (OPZ) vroeg wat de 

provincie van het nieuw plan 

vindt. Onder andere de VVD 

wil een uitspraak dat er in 

het Middenboulevard gebied 

een zodanige verdeling moet 

komen dat het noch concur-

rentie is voor het strand noch 

voor het dorp. Bierman on-

dersteunt dat. Belangrijk is 

volgens het amendement 

dat er hotels gebouwd wor-

den. Gert-Jan Bluijs (CDA) 

vroeg zich af of de provin-

cie, die over de schouder 

van de gemeente meekijkt, 

positief of negatief over de 

voorliggende plannen is, in 

het bijzonder waar het gaat 

om het Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap (CPO). 

VVD-fractievoorzitter Fred 

Paap zei weinig vertrouwen 

te hebben in de acties van 

wethouder Bierman (OPZ). 

Hij gaf duidelijk aan geen be-

zwaar te hebben tegen een 

eventueel opstappen van 

de OPZ-wethouder als zijn 

plannen geen genade vin-

den bij de raad. Wethouder 

Bierman gaf aan niet te 

willen afwijken van het 

voorliggende plan en een 

amendement van de VVD  

af te raden. De notitie erf-

pacht Middenboulevard 

werd door de raad aangeno-

men met de stemmen van 

De Roode en Van Deursen 

tegen.

Fiat aan uitgangspunten 

Middenboulevard

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	Tijger	wit	heel	 € 1,75
•	Tijger	wit	half	 € 0,90 
•	4	kofiebroodjes	 € 4,95

Ook	hebben	wij	in	ons	assortiment,	
chocoladebrood,	suikerbrood,	

ontbijtkoek	met	en	zonder	kandij,	
overheerlijk	volkorenbeschuit,	 

div.	soorten	koek	

Ook	kunt	u	bij	ons	terecht	voor	div.	
soorten	kofie	of	lekkere	warme	

chocolademelk	met	slagroom

ZONNEBRIL ACTIE

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Gedurende de hele maand 
maart bij aankoop van 

een RAY-BAN of PERSOL 
zonnebril enkelvoudige 

zonneglazen op uw 
eigen sterkte GRATIS!

De damherten uit de Amsterdamse Waterleidingduinen zorgen in Zandvoort voor giganti-

sche schade. Tuinen en auto’s zijn niet veilig voor de uit de duinen afkomstige herten die, 

op zoek naar voedsel, zich tegoed doen aan nieuwe aanplant en hagen en heggen in met 

name het zuidelijke gedeelte van Zandvoort. Ook zijn de beesten al op het Raadhuisplein 

gesignaleerd waar zij de pas aangeplante viooltjes zich goed lieten smaken.

Het is een regelrechte ramp 

waar de gemeente Zandvoort 

mee zit. De burgemeester kan 

niets doen omdat Amsterdam 

niet erkent dat de herten uit 

‘hun’ waterleidingduinen 

komen. Het heeft alles te 

maken met het hek rondom 

die duinen, dat in Zandvoort 

Zuid niet meer dan circa 1.20 

m hoog is, en het tekort aan 

voedsel voor een te grote 

populatie aan herten in die 

duinen gedurende de win-

termaanden. Een bewoner in 

Zuid reageerde desgevraagd: 

“Let maar op, zodra het april/

mei is, zie je ze niet meer want 

dan is er genoeg natuurlijk 

voedsel te vinden.” 

Daar komt bij dat de herten 

in de duinen geen natuurlijke 

vijanden hebben, waardoor de 

populatie alleen maar groeit. 

Naar verwachting worden er 

in de lente 1.500 kalveren ge-

boren. “Vooral de mannetjes 

Gigantische overlast door damherten

gaan nu in de tuinen bij ons 

in de buurt op strooptocht, 

met alle gevolgen van dien. 

Laatst was een auto voor circa  

€ 7.000 beschadigd door vech-

tende mannetjes. Ook ligt het 

gebied vol met uitwerpselen 

en is er grote schade ontstaan 

aan bomen, heesters en plan-

ten. Eigenlijk is het dus best 

zielig voor de beesten”, zegt de 

wijkbewoner die ook weet te 

melden dat er vanaf 1 januari 

jongstleden tot op heden al 

43 meldingen zijn geweest 

over schade door de herten, 

waarvan de meerderheid door 

botsingen. 

De gemeente Zandvoort wil 

nu een logboek aanleggen 

met meldingen over overlast 

van damherten. Daarmee kan 

dan Amsterdam om de oren 

worden geslagen en is er mis-

schien een mogelijkheid om 

schadevergoeding te eisen. 

Herten die gewond raken mo-

gen niet worden vervoerd of 

ter plekke, door bijvoorbeeld 

een genadeschot, worden af-

gemaakt. Er is al melding dat 

er langs de Zandvoortselaan 

een hert met twee botbreu-

ken loopt. Dat aangewezen 

en gekwalificeerde personen 

niets mogen doen komt door 

de regelgeving in de provin-

cie Noord-Holland. Zodra de 

provincie de regels heeft aan-

gepast, kan er beter worden 

gehandeld.

Inwoners van Zandvoort wor-

den opgeroepen om alle mel-

dingen van schade, overlast 

of alleen maar het tegenko-

men van herten buiten het 

gebied van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen, en ook op 

de Zeeweg, Zandvoortselaan 

en Vogelenzangseweg, te 

melden. Telefoonnummer 06-

53843796 is een speciaal num-

mer van de politie waarop u 

uw melding kwijt kunt. 

In Zandvoort-zuid staan de herten zelfs in de voortuin te grazen
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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In maart start de GGD Kennemerland met de vaccinatiecam-

pagne tegen baarmoederhalskanker. GGD Kennemerland ad-

viseert alle meisjes die voor de vaccinatie in aanmerking ko-

men, zich te laten vaccineren.

Alle meisjes uit de regio, ge-

boren in ’93, ’94, ’95 en ’96 

hebben een uitnodiging ont-

vangen voor deze vaccinatie. 

HPV staat voor humaan papil-

lomavirus. Een infectie met dit 

virus kan baarmoederhals-

kanker veroorzaken. Veel vrou-

wen raken als tiener of jonge 

vrouw besmet. Meestal ruimt 

het lichaam het virus zelf weer 

op. Bij sommige vrouwen blijft 

het virus langer zitten en kan 

later baarmoederhalskanker 

ontstaan. Het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport heeft besloten meisjes 

vanaf 12 jaar uit te nodigen 

voor de vaccinatie. De vac-

cinatie is opgenomen in het 

Rijksvaccinatieprogramma. De 

GGD Kennemerland voert de 

vaccinaties uit. Het gaat om 

een landelijke campagne waar 

alle GGD-en in Nederland aan 

mee doen.

De vaccinatiecampagne, die 

begin maart start, is een in-

haalcampagne voor meisjes 

die geboren zijn in de bo-

vengenoemde jaren. De vac-

cinaties worden op zeven 

locaties in de regio aangebo-

den: Beverwijk, Heemskerk, 

Haar lem, Velserbroek , 

Badhoevedorp, Nieuw-

Vennep en Hoofddorp. Voor 

een goede bescherming 

moet het vaccin driemaal 

worden toegediend. Meisjes 

worden dus uitgenodigd 

voor drie prikken, verspreid 

over een periode van 6 

maanden. Aan de vaccinaties 

zijn geen kosten verbonden.

GGD start vaccinatie

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Interpellaties
Het CDA kreeg toestemming 

voor een tweetal interpella-

ties. De eerste ging over de 

aankoop van het pand Van 

Fenemaplein 2/1905, het 

penthouse van het Palace ge-

bouw. Bierman bevestigde dat 

het appartement inderdaad 

is aangekocht. Het apparte-

ment is aangekocht door de 

Principaal, de investerings-

maatschappij van woonstich-

ting De Key. De tweede inter-

pellatie van het CDA ging over 

de gang van zaken inzake het 

vent- en standplaatshouders-

vergunningen. De contracten 

zijn per 31 december 2008 

verlopen en tot nu toe niet 

verlengd. Overigens lopen 

de onderhandeling al sinds 

2006, vanaf het moment dat 

het huidige college aantrad. 

Wethouder Tates zegde toe 

dat hij er naar streeft de zaak 

binnen enkele weken gere-

geld te hebben.

vervolg voorpagina - Middenboulevard 

Erfpacht 
Middenboulevard
De raad discussieerde gerui-

me tijd over welke methode 

er moest worden toegepast 

om te komen tot de bereke-

ning van de erfpacht. Hans 

Drommel (VVD) wilde dat 

in een matrix wordt aan-

gegeven uit welke moge-

lijkheden er gekozen kan 

worden. Dit zal mogelijk 

opnieuw een aantal weken 

duren. Wethouder Toonen 

heeft echter haast omdat 

hij moet gaan onderhan-

delen met de erfpachters. 

Het besluit komt er op neer 

dat de bewoners kunnen 

kiezen tussen opnieuw erf-

pacht of koop. De erfpacht-

notitie werd met alleen Van 

Deursen tegen aangeno-

men.

Menselijke resten
Wethouder Wilfred Tates 

deelde aan het begin van de 

De onlangs gesloopte Mariaschool was gebouwd op een voormalige begraafplaats

cartoon Hans van Pelt

Herten
Wie is er niét met de kinderen 

naar een hertenkamp geweest. 

Iedereen toch zeker? De prachti-

ge dieren wekken ontzag op bij 

groot en klein. Mannetjes met 

hun grote geweien, de vrouw-

tjes iets minder imposant. Ze 

kijken je aan met hun bruine 

hertenogen. Vooral kinderen 

vinden deze zachte dieren ge-

weldig. Je hoeft, als je redelijk 

dicht bij de duinen woont, niet 

meer naar Groenendaal om 

herten te zien. Links en rechts 

zijn ze met tientallen bezig om 

tuinen en plantsoenen kaal te 

grazen. Ze zijn zelfs al gezien 

in het centrum van Zandvoort. 

Gespot bij het nieuwe muziek 

kapelletje. Viooltjes vinden ze 

héérlijk is me verteld! “Ik zag 

er op een nacht 14 in mijn 

tuin staan”, vertelt een vrien-

din, “klagen bij de gemeente 

helpt niet. Je wordt doorver-

wezen naar beheer van de 

Waterleidingduinen. Maar die 

schuiven het ook voor zich uit.”

 Het mooiste verhaal hoorde 

ik van een kennisje. Haar doch-

ter, een nogal wiebelig type, 

komt vaak te laat op school. 

Verslapen, lekke band, gebrui-

kelijke smoesjes volgens de le-

raar. Op een dag fietst ze, zoals 

altijd, over de Zandvoortselaan 

naar school. Plotseling ziet 

ze op het fietspad een groep 

herten staan. Bibberend stapt 

ze van haar fiets. Doorfietsen 

durft ze niet. Ze heeft n.l. wel 

een grote mond maar een 

klein hartje. Uiteindelijk, na 

een kwartier wachten, lopen de 

herten weg. Kan ze weer verder 

fietsen. Té laat op school aange-

komen, zegt ze boos: “Er ston-

den herten op de weg. Ik kon 

er echt niet langs”. “Deze smoes 

heb ik nog nóóit gehoord, scha-

tert de leraar, “hoe kom je erop!” 

“Het is echt waar. Belt u mijn 

moeder maar”, zegt ze boos en 

verontwaardigd. Na één tele-

foontje wordt de ‘smoes’ beves-

tigd. “Ze kon er echt niet langs”, 

grijnst de kennis, “een auto-

mobiliste heeft haar 

zien staan. Braaf wach-

tend tot de kust vrij 

was.” Een mooi voor-

beeld van Zandvoorts  

herteninvasie!
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Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK
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Hoog Laag Hoog HoogLaag
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colofon

kerkdiensten
ZONDAG 1 MAART

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur pastor C. van Polvliet 

Heel plotseling is

Marieke Egas

de moeder van onze leerling Wouter en 

onze oud-leerling Daphne overleden.

We zullen er voor Wouter zijn en 

wensen de familie veel sterkte.

Team, 

kinderen en 

MR van de 

Oranje Nassauschool 

in Zandvoort

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Dag lieve Marieke

Wat zullen wij je missen, 

lieve vriendin

Antoinette, Corriejanne, Eveline, 

Jacobien, Nicole, Sandra, Yvette

Je was een rots in de branding

en koerste recht door zee

Je trotseerde storm en golven

alleen... je had de wind niet mee

  

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat haar  

een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij  

u kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw,  

onze geweldige moeder en toffe oma

 

Margaretha Joseph Valkestijn-

van der Meij

(Greet)
 

* 27 maart 1936 Zandvoort † 23 februari 2009

 Jos

 

 Wilma en Paul

  Barry en Krista

  Terry

 Nieki en Henk

Greet is opgebaard in het uitvaartcentrum aan de Tollens-

straat 67 te Zandvoort waar we afscheid kunnen nemen  

op vrijdag 27 februari 2009 van 19.00 uur tot 19.30 uur.

 

De crematieplechtigheid zal worden gehouden op  

maandag 2 maart a.s. om 13.00 uur in het crematorium 

Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.

U dient 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

 

Na afloop ontmoeten wij elkaar in de koffiekamer van 

het crematorium.

Greet hield niet van witte boeketten.

vergadering mee, dat bij het 

bouwrijp maken van het 

Louis Davids Carré enkele 

menselijke resten zijn ge-

vonden, afkomstig van de 

voormalige openbare be-

graafplaats die daar tussen 

1773 en 1918 was gesitueerd. 

In 1957 werd bij de bouw 

van de onlangs afgebroken 

Mariaschool het kerkhof 

geruimd. De wethouder 

deelde mee dat er naar ge-

streefd wordt het bouwrijp 

maken van de grond toch 

voor de vastgestelde da-

tum van 1 maart gereed te  

krijgen. Overigens is het 

waarschijnlijk dat er ex-

tra kosten gemaakt zul-

len moeten worden om 

de stoffelijke resten op 

een verantwoorde wijze 

te behandelen. De stoffe-

lijke resten zijn en/of wor-

den overgebracht naar de 

Algemene Begraafplaats 

aan de Tollensstraat.
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By Chris Kuin 

Hierbij nodigen wij 
iedereen uit die ons 

een warm hart  
toedraagt op  

maandag 2 maart van 
19.00 uur tot 21.00 uur 

voor onze 
officiële opening 

Chris en Romanie Kuin

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort

023-5736680
Geopend van dinsdag t/m zondag Met een zekere regelmaat doet het hardnekkig gerucht de ronde dat het geen 

zin heeft om Groenten-, Fruit- en Tuinafval apart in te leveren, omdat “het toch 
allemaal op een hoop wordt gegooid”. Waar deze gedachte vandaan komt blijft 
een raadsel, want: niets is minder waar! 

Zandvoort zamelt al vele jaren GFT apart in, voert het apart af en laat apart 
verwerken tot compost. Op deze manier inzamelen loont in meerdere opzichten 
de moeite: een positieve bijdrage aan milieubeheer en een makkelijke grondstof 
voor een nieuw product, te weten compost. Daarnaast levert het een aanzienlijke 
besparing op in de verbrandingskosten voor afval: alles wat relatief goedkoop 
tot compost kan worden verwerkt hoeft niet duur te worden verbrand. En dat 
zie je terug in de afvalstoffenheffing. 

Alleen bij gezamenlijke inzameling zoals bijvoorbeeld bij hoogbouw wordt om 
praktische en/of hygiënische redenen niet apart ingezameld. Voor alle andere 
adressen geldt: De groene rolemmer blijven vullen en apart blijven inleveren. Voor 
meer informatie: www.zandvoort.nl onder het hoofdstuk loket/afval en milieu. 

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!? = GFT SCHEIDEN

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Goulash soep – 3 soorten vlees – palacinka

of

Vissoep – Zeebaarsfilet – palacinka

voor € 10,50

De gehele week, de gehele dag door…

Graag tot ziens

Fam. Boom

…  een fenomeen …

Remy Driehuizen
Velen hebben hem misschien als  

barman/DJ in de Chin Chin gezien. 

Maar wat ze niet weten is dat hij  

profvoetballer is geweest bij RKC Waalwijk.

Corrie en Jan Draijer

willen familie, vrienden en kennissen 

heel hartelijk bedanken voor de 

vele attenties die ze hebben ontvangen 

ter gelegenheid van hun 

50e huwelijksdag!

28 februari wordt Rie Halderman 

90 jaar 

Van harte gefeliciteerd!

Kinderen, kleinkinderen, 

en de rest van de hele familie

Mieke en Jurgen Lange 26-2-09 

45 jaar Getrouwd!

Lieve Mam en Dad 

nog vele gelukkige 

jaren samen.

Brent, Diana, Karina, Marcel, 
Mirte en de kleinkinderen 
Olaf, Thomas, Kenneth,  

Elise, Amy en Tijn 
Love You xxx

SPOTLIGHTS

Grand Café & Restaurant

Zoekt gemotiveerde collega’s

Medewerker/ster

bediening

Zelfstandig werkend  

kok

Afwashulpen

Reacties per e-mail:  

cafeneuf@cafeneuf.nl

of  06-26178819

Haltestraat 25

2042 LK Zandvoort

Strandpaviljoen 6

Vrijdag 27 februari

Openingsfeest met DJ:

DB
aanvang: 19.00 uur

¿Que Pasa Playa?

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq
Driegangen-menu 

€ 32,50

VITELLO TONATO

met yellowfin-tonijn
***

IN CAJUNKRUIDEN GEBAKKEN ZALMFILET

met hollandaise saus
***

CRÈME BRULÉE 

met Belgische chocolade

Viergangen-menu € 39,50
Vijfgangen-menu € 46,50

Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

Thai Paap
Strandpaviljoen  17

Vanaf dit 
weekend 

weer open!

Reserveren en/of afhalen, 
tel. 06-3004 7080  
of 06-1483 4629

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

sluiting zal wel een raadsel 

blijven.

Op tournee
De 25 genomineerde fo-

to’s van de fotowedstrijd 

‘Zo zie ik Zandvoort’ van 

deze krant gaan na een 

tentoonstelling in de cen-

trale hal van het Raad- 

huis op tournee. De reizen-

de tentoonstelling is vanaf 

23 februari te bewonderen 

in de Zandvoortse biblio-

theek. 

Geweldig resultaat 
Het was weer gezellig 

druk op de jaarlijkse bin-

goavond in de ontmoe-

tingsruimte van de Agatha 

kerk. Meer dan 130 mensen 

deden mee aan de bingo 

en brachten met z’n allen 

het geweldige bedrag van  

€ 4.300 op. Het geld is be-

stemd voor financiële 

ondersteuning bij me-

dische behandelingen 

e n  s t u d i e 

van project 

Jeroen Bluijs 

en voor de 

S t i c h t i n g 

Kizito Babies 

Home, een 

w e e s h u i s  i n 

U g a n d a . H e t 

a n d e r e  d e e l 

van de opbrengst gaat  

naar de stichting Een hart 

voor Polen. De families 

Bluijs en Mettes zorgen  

dat het geld bij de ge-

noemde doelen terecht 

komt . De evenemen-

tencommissie van de 

St. Agatha wil zowel de 

Zandvoortse ondernemers, 

particulieren, alsmede ie-

dereen die op de avond 

aanwezig was, heel harte-

lijk bedanken.

Taizé-dienst
Met het thema  ‘Ga de 

weg die God je wijst’ van 

de Taizédienst op vrijdag 6 

maart in de Zandvoortse 

Agathakerk delen de le-

den van de Zandvoortse 

Taizé-werkgroep hun 

gedachten met de bezoe-

kers van de dienst. Want, 

zijn je naaste liefhebben 

als jezelf, recht doen aan 

anderen, trouw zijn, al-

lemaal waarden die veel 

mensen vanzelfsprekend 

vinden? De dienst, waar-

in jong en oud van harte 

welkom zijn, begint om 

19.30 uur en bestaat uit 

teksten, liederen en ge-

beden, gemaakt en bij 

elkaar gezocht door de 

Taizé-werkgroep van de 

Zandvoortse Lokale Raad 

van Kerken. Het inzingen 

begint om 19.00 uur. Na 

afloop van de dienst 

(20.00 uur) bestaat de 

mogelijkheid om met 

een kopje koffie en thee 

elkaar te ontmoeten. 

Vermist

Rond 23.00 uur was er 

afgelopen zondagavond 

een zoekactie op gang 

naar een persoon die 

vermist werd. Diverse 

hulpdiensten werden in-

gezet waaronder een he-

likopter. De Zandvoortse 

Reddingsbrigade zocht 

met jeeps het strand af 

en de KNRM Zandvoort 

was op zee met de red-

boot Anna Poulisse op 

zoek. Later op de avond 

werd de vermiste per-

soon gelukkig gezond en 

wel ter hoogte van het Ir. 

Friedhoffplein terug ge-

vonden. 

De vlag gaat uit
Na 12 jaar wachten is dan 

eindelijk het moment  

gekomen voor de acht  

verstandelijk gehandi-

capte jongeren van ver-

eniging Zorg aan Zee. Op 

donderdag 26 februari 

biedt woningbouwver-

eniging EMM/De Key de 

sleutel aan van de klein-

schalige woonzorgvoor-

ziening in de Poststraat. 

Het gebouw is een ver-

rijking voor de straat en 

voor de jongeren zal het 

beslist een mijlpaal in hun 

leven worden. Want met 

behulp van professionele 

ondersteuning en bege-

leiding is het mogelijk om 

vanaf nu onafhankelijk te 

wonen en te gaan leven. 

Proficiat!

Onbereikbaar

Afgelopen woensdag was 

’s ochtends de busweg 

gesperd. Een vrachtwa-

gen met tegels voor het 

voetpad werd gelost en  

de bussen konden hier-

door de busbaan, zowel 

naar als vanaf het bus-

station, niet gebruiken. 

Vooral vanaf het bus-

station werd het een pro-

bleem, bussen die naar het 

station toe reden reden 

via de Haarlemmerstraat 

naar de Oranjestraat en 

konden zo het busstation 

bereiken. De hele dienst-

regeling liep in het hon-

derd want één bus viel 

volledig uit. Waarom het 

voetpad niet is aange- 

legd tijdens de hele af-

Kort na het bekendmaken 

van het gemeentelijk initi-

atief is er een enthousiaste 

groep mensen aan de slag 

gegaan om de acties te co-

ordineren. Leo Miezenbeek, 

Klaas Koper, Martine Joustra, 

Ankie Miezenbeek, Marjo v.d. 

Linden en Virgil Bawits heb-

ben aangeboden deze taak 

op zich te nemen en toe te 

werken naar een zo groot 

mogelijk resultaat. De groep 

krijgt ondersteuning van 

Inge Terpstra en Maarten 

Brekelmans van stichting 

WIO. Deze Nederlandse 

stichting helpt (wees)kinde-

ren in het oorlogsgebied een 

veilige opvangplek te geven 

zodat zij niet het slachtoffer 

worden van honger, uitdro-

ging, verkrachting of ander 

geweld. Voor deze veilige 

opvangplek realiseert WIO 

een opvangcentrum speciaal 

voor weeskinderen. Vreemd 

genoeg is een dergelijk cen-

trum er nog niet. Bovendien 

zijn inmiddels veel hulpverle-

ners uit oost Congo vertrok-

ken. Dit geeft reden om zo’n 

veilige plek te realiseren.  

Op dit moment is het ac-

tiecomité gestart met de 

verkoop van loten, het ver-

spreiden van spaarpotten 

en actiemateriaal. Ook is er 

een speciaal SMS-nummer in 

het leven geroepen onder het 

motto ‘Do Good’. Door STEUN 

DOGOOD te sms’en naar 

4414 doneert u een voedsel-

pakket voor een kind. Zo kan 

men ook de bon van de em-

ballage in de Vomar in Nieuw 

Noord deponeren in een af-

gesloten ton die naast het 

inname-apparaat staat. Wie 

op de hoogte wil blijven van 

alle acties kan zich op www.

zandvoorthelpt.nl abon-

neren op de nieuwsbrief. 

Materialen zijn aan te vragen 

via zandvoorthelptcongo@
gmail.com. Om de actie tot 

een succes te maken heeft 

het Zandvoortse actiecomité 

de ondersteuning nodig van 

inwoners en ondernemers. 

Mensen die een actie willen 

ondersteunen of opstarten 

zijn van harte welkom.

12 februari jongstleden heeft de gemeente Zandvoort het initiatief genomen om wees-

kinderen in oostelijk Congo te helpen, door de Zandvoortse bevolking op te roepen in 

actie te komen. De actieperiode voor fondsenwerving loopt tot 6 april.

Congo-actie krijgt handen en voeten

De eerste embalagebon in de Vomar

Actie  Kinderhulp
 CongoGIRO 
3444

Foto: Chris Schotanus
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De melding zorgde voor 

een grote toestroom van 

hulpdiensten richting het 

centrum van onze woon-

plaats. 6 brandweervoer-

Elfjes, zeerovers, prinses-

jes, boeven, noem maar op. 

Afgelopen zondag waren 

ze allemaal aanwezig tij-

dens het kindercarnaval in 

De Krocht. Het feest werd 

gelardeerd met een aantal 

optredens van voornamelijk 

meisjes die de meest prach-

tige dansjes hadden inge-

studeerd. Tussendoor de ene 

Toen een Zandvoortse 

haar auto wilde parkeren, 

was haar eigen invaliden 

parkeerplaats bezet. Zij 

belde met de parkeer-

handhaving die een for-

se boete uitschreef. Een 

paar dagen later kreeg de 

Zandvoortse dame een  

ansichtkaart in de bus met 

de verontschuldigingen 

van de foutparkeerster 

met haar welgemeende 

excuses. De Zandvoortse 

dame vond dat zo bijzonder  

tuigen, enkele ambulances 

en een groot aantal politie-

eenheden werden hierheen 

gedirigeerd. Het gaslek ont-

stond op het moment dat 

het bankgebouw van de 

ABN/Amro, na een bommel-

ding, weer was vrijgegeven. 

Achteraf bleek dat een valse 

melding te zijn. Op dat mo-

dat zij deze krant tipte  

over het voorval. De ex-

cuses eindigen met: “Als 

ik mijn auto 2 meter naar 

achteren had gezet, had u 

op uw eigen plek kunnen 

staan en was ik € 150 rijker 

geweest. Ik vind het heel 

vervelend omdat parke-

ren op een gereserveerde 

plaats voor iemand die 

slecht ter been is, in de top 

3 van asociaal gedrag thuis 

hoort. Nogmaals mijn ex-

cuses!”

Bij werkzaamheden ten behoeve van een nieuw noodaggregaat voor het raadhuis is 

een hoofdgasleiding stuk gestoten. Als gevolg daarvan is het hele centrum van Zand-

voort vrijdag het grootste gedeelte van de ochtend volledig afgesloten geweest. Rond-

om het  raadhuis waren alle straten en stegen afgesloten en enkele bedrijven in de Hal-

testraat en op het Raadhuisplein en een aantal woonhuizen direct in de omgeving van 

het raadhuis werden uit voorzorg ontruimd. Ook het raadhuis werd volledig ontruimd.

Een dame die in het centrum haar auto wilde parkeren 

en dat per ongeluk op een invaliden parkeerplaats deed, 

heeft haar excuses aan de rechthebbende aangeboden.

Gaslek zorgt voor afsluiting centrum

Foutparkeerster biedt excuses aan

Opnieuw fantastisch kindercarnaval

Crisisberaad in de muziektent

ment konden voorbijgangers 

nog vrij van het Kerkplein 

naar de Grote Krocht lopen. 

Even later werden enkele 

klanten van de bank onwel. 

Het bleek dat de aircondi-

tioning gas naar binnen 

had gezogen. Burgemeester 

Niek Meijer besloot in sa-

menspraak met de diverse 

officieren van dienst om de 

bank te laten ontruimen en 

door te luchten. Hierdoor 

werd ook de laatste door-

gang naar de Grote Krocht 

afgesloten, hetgeen voor 

meerdere boze reacties van 

publiek leidde. Ondertussen 

waren medewerkers van 

het gasbedrijf hard aan het 

werk om het gat in de hoofd-

leiding te repareren. Na een 

provisorische sluiting van 

het lek, even later was het 

professioneel gedicht, kon-

den allen weer naar hun huis 

en werkplek en werden de 

straten rondom het raadhuis 

weer vrijgegeven. Overigens 

verdienen de diverse hulp-

diensten een pluim voor het 

geordende optreden.

na de andere polonaise met 

een aantal ouders die de kar 

trokken. Het hoogtepunt 

voor de kleintjes was het 

uitdelen van cadeautjes die 

door de sponsors beschik-

baar waren gesteld. Zonder 

deze sponsors is zo een feest 

overigens niet mogelijk en de 

organisatie wil ze dan ook 

uitdrukkelijk bedanken. 

door Erna Meijer

Het is iedere keer weer een uitdaging om in Zandvoort met 

een nieuw bedrijf aan de slag te gaan. De starter van deze 

week is Xandra Algera, die sinds mei vorig jaar in ons dorp  

is komen wonen en per 1 november 2008 hier een graveer-

bedrijf is begonnen. 

“Door omstandigheden 

ben ik mijn werk kwijtge-

raakt, maar hierdoor heb 

ik via het CWI/UWV, met 

behoud van een uitkering, 

een aantal maanden du-

rende coaching en training 

voor mensen boven de 

veertig jaar gehad. Hiervan 

heb ik op diverse gebieden 

enorm veel opgestoken en 

dit heeft dus geleid tot de 

start van mijn bedrijf. Mijn 

oorspronkelijke beroep was 

lerares textiele werkvor-

men en ICT en creativiteit 

komen op deze manier bij 

elkaar”, aldus Algera.

‘Graveer een keer’ is een 

bedrijf dat zich speciali-

seert in het graveren van 

een persoonlijke noot op 

een geschenk of promo-

tieartikel. Het aantal is in 

principe niet van belang, 

5000 artikelen of maar 1: 

het is allemaal mogelijk. 

Een snelle levering wordt 

gegarandeerd, voor klei-

nere hoeveelheden zelfs 

binnen een week. Qua 

gebruik van materialen 

kan Algera alle kanten uit: 

glas, spiegels, hout, metaal, 

kunststof, leer, rubber, pa-

pier, karton, steen en zelfs 

fleece. Door middel van 

een laser wordt het motief 

computergestuurd aange-

bracht. Hierdoor zijn zeer 

gedetailleerde ontwerpen 

mogelijk en is de kwaliteit 

hoog. Xandra: “Het is tevens 

zeer duurzaam omdat het 

de bovenste laag van het 

Graveer een keer

materiaal bewerkt en zich 

niet óp maar ín het materi-

aal hecht. Het kan daarom 

niet slijten en bijvoorbeeld 

glazen kunnen gewoon in 

de vaatmachine gewassen 

worden.”

Alle teksten, logo’s en foto’s 

zijn te graveren en de mo-

gelijkheden zijn haast on-

beperkt. Wat is het niet een 

leuk cadeau om iemand te 

verrassen met zijn of haar 

naam op een leuk glas of 

een feestelijke fles wijn 

of champagne. Van een 

klein espressokopje tot 

een compleet servies (zelfs 

een houten broodplank) 

kan voorzien worden van 

welke willekeurige tekst, 

afbeelding of bedrijfslogo 

dan ook. Heel handig is het 

om je mobieltje uniek te 

laten maken met je naam- 

en adresgegevens, wat ook 

het (per ongeluk) meene-

men door vreemden kan 

weerhouden. Voor aparte 

geboortekaartjes draait 

Xandra haar hand niet om, 

maar ook de meer prozaï-

sche artikelen zoals huis-

nummers, naamplaten en 

verwijzingsborden zitten in 

haar assortiment. 

Ook u kunt voor een geper-

sonaliseerd en dus uniek 

artikel terecht bij ‘Graveer 

een keer’, Swaluéstraat 21b, 

Zandvoort. 

Tel. 023-8887758, e-mail: 

info@graveereenkeer.nl. 
www.graveereenkeer.nl

BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 

www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke

Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007

M.: 0655 – 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt ook op Funda!

•	 Gratis waardebepaling van uw woning;
•	 Gratis hypotheekadvies;
•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: 
 funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl, woonkrant.nl, 
 marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

 
 * Vraag naar de voorwaarden

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

• De leukste courtage van Nederland*;
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, 
 ook ’s avonds;
•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter  van onze 
 dienstverlening;
•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar 
 bij verkoop, aankoop, verhuur en beheer;
•	 No cure, no pay;

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

Vraagprijs: 
€ 449.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 279.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 275.000,- k.k.

Lorentzstraat 4  Zandvoort Haltestraat 51  Zandvoort Schoolstraat 6C  Zandvoort 

•	 Een	moderne	4-kamer	maisonnette	woning	(2	woonlagen)	met	verrassende	
ruimtelijke	indeling	en	dakterras	op	het	zuiden!

•	 Gesitueerd op een rustige lokatie, midden in het dorpshart van Zandvoort;
•	 Begane grond: entree, ruime hal, 1 slaapkamer;
•	 1ste verdieping: entree, hal, riante living met zicht op oude dorpskern van Zandvoort, 

moderne open keuken voorzien van div. apparatuur, badkamer voorzien van douchecabine, 
wastafel en wasmachine aansluiting, 2 slaapkamers, 1 met toegang tot dakterras, modern 
toilet met fonteintje;

•	 Vrijstaand	en	rustig	wonen	in	Zandvoort	op	een	steenworp	afstand	van	de	duinen?	
•	 Gelegen op een perceel van 228 m², in een rustige woonomgeving in “Nieuw Noord”;
•	 Begane grond: sfeervolle en lichte woonkamer met gashaard, toegang tot de tuin, diverse 

raampartijen en toegang tot klassieke open keuken vzv div. inbouwapparatuur, bijkeuken, 
slaapkamer; 

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, luxe badkamer met riant ligbad in hoekopstelling, klassiek was-
tafelmeubel, design radiator en 2e toilet;

•	 2e verdieping: ruime bergvliering;

•	 Het dakterras (ca. 3,5 X 4 mtr) is 
op het zuiden gelegen;

•	 Dit is modern en rustig wonen 
middenin het levendige centrum 
van Zandvoort!

•	 Woonoppervlakte: ca. 80 m², 
inhoud ca. 200 m³.

•	 Deze vrijstaande woning beschikt 
over een voortuin met vijverpartij en 
oprit voor 2 auto’s, een zijtuin, een 
besloten achtertuin op het noordoos-
ten en een achterom;

•	 Bijkeuken en slaapkamer begane 
grond voormalige garage;

•	 Woonoppervlakte ca. 135 m², perceel 
228 m², inhoud ca. 425 m³.

•	 Op	perfecte	lokatie	in	centrum	van	Zandvoort	gelegen	horecabedrijf	met	
	 bovenwoning!
•	 Thans in gebruik als “Pizzeria Dolce Vita”;
•	 Horecagelegenheid is compleet ingericht en voorzien van alle apparatuur;
•	 Restaurant binnen ca. 45 zitplaatsen;
•	 Restaurant buiten ca. 8 zitplaatsen;
•	 Wordt opgeleverd in onverhuurde staat;
•	 Interessant object voor projectontwikkelaar of belegger;
•	 Parkeren: voor de deur (parkeermeter);
•	 Totale bruto vloeroppervlakte ca. 150 m².

VERKOCHT
VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

SPA & Beauty Zandvoort

De allereerste exclusieve Alessandro SPA in Nederland opent binnenkort 

haar deuren aan de Hogeweg 29 in Zandvoort

SPA, Wellness, Nails, Manicure, Pedicure, Anti Aging, 

Zuurstofbehandelingen, Mineral Make up Visagie, Massages etc.

Met uitsluitend zeer hoogwaardige producten en merken

Voor meer informatie: info@alessandro-spa.nl

Only Quality Has A Future
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Rob Greeven

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl Kim Dekker

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Timo Greeven Suzanne Schouten

Indien u een woning koopt van maximaal € 265.000,= incl. k.k., minimaal 2 jaar woonachtig bent in Zuid-Kennemerland en niet 

ouder dan 35 jaar bent, kunt u in aanmerking komen voor een RENTELOZE en AFLOSSINGSVRIJE starterslening. 

Wacht niet langer nu is het de tijd om te kopen! U bent welkom voor een toelichting bij ons op kantoor.

STARTERSLENING NU OOK IN ZANDVOORT!!!

Koop in februari een woning en betaal slechts 3% overdrachtbelasting!!!*

Bm Van Alphenstraat 55-14 € 157.500,=  k.k.
Dr. C.A. Gerkestraat 30 Rd € 239.000,=  k.k.
De Favaugeplein 43-2  € 279.000,=  k.k.
Hogeweg 68A  € 419.000,=  k.k
Nieuwstraat 13  € 269.000,= k.k.
Martinus Nijhoffstraat 101 € 359.000,=  k.k.
Sara Roosstraat 18  € 279.000,=  k.k.
Tolweg 39  € 599.000,=  k.k.

Celsiusstraat 192-16 € 234.000,=  k.k.  
Dr. J.G. Mezgerstraat 135           € 485.000,=  k.k.  
Haarlemmerstraat 49 € 295.000,=  k.k.  
Julianaweg 22 € 589.000,=  k.k.  
Martinus Nijhoffstraat 5 € 329.000,=  k.k.  
Matthijs Molenaarstraat  1 € 529.000,=  k.k.  
Schuitengat 51 € 247.500,=  k.k.     VERKOCHT!
Ronald Ketellapperstraat 15    € 239.000,=  k.k.

De deelnemende panden van de actie zijn:

* Vraag naar de actievoorwaarden.

Laatste kans: nog 3 dagen!

“Wij zijn een hechter team geworden”
Na alle negatieve berichtgeving over de psychogeriatrische afdeling De Branding van zorginstel-

ling Huis in de Duinen, willen wij, de medewerkers van De Branding, door middel van deze open 

brief een positief geluid laten horen. 

Eerst willen wij kort uitleggen wat de zorg voor dementerende ouderen inhoudt. De afdeling De  

Branding is een psychogeriatrische (PG) afdeling, dat betekent dat er alleen oudere mensen wonen 

met een vorm van dementie, meestal de ziekte van Alzheimer, wat wordt gekenmerkt door een 

achteruitgang van psychische functies. Het begint met geheugenstoornissen, nieuwe informatie 

wordt niet meer opgeslagen in het geheugen. De bewoners vragen bijvoorbeeld vaak hetzelfde: 

Waar ben ik? Waar slaap ik? Welke dag is het? Bewoners zijn onrustig en zijn vaak erg angstig. 

Herinneringen aan vroeger zijn levendig. Er wonen een aantal échte Zandvoortse dames op De 

Branding, die ons veel kunnen vertellen over het Zandvoort van vroeger. Over de inwoners, hun 

onderlinge relaties, wat hun bijnamen waren, hoe het dorp en het strand er vroeger uitzag. Maar 

dezelfde dames zijn vergeten of en wat ze net gegeten hebben. Een deel van de bewoners van De 

Branding bevindt zich in een verder gevorderd stadium van dementie. Dit houdt in dat zij woor-

den en zinnen niet meer kunnen vinden, ronddwalen en vertrouwde handelingen zoals aan- en 

uitkleden niet meer zelf kunnen verrichten. Soms wordt het taalgebruik grover en enkele bewo-

ners uiten zich soms op een agressieve manier, terwijl zij zich van dit gedrag niet of nauwelijks 

bewust zijn. Langzaamaan is een achteruitgang waar te nemen van alle functies, waardoor de be-

woners volledig afhankelijk zijn van de dagelijkse verzorging die wij bieden. En daarom is het zo 

ontzettend belangrijk dat deze bewoners liefdevol en met vooral veel geduld verzorgd worden. 

Het is een bijzondere manier van zorg verlenen. 

Het is voor zowel de familieleden van de bewoners als voor medewerkers van De Branding een 

moeilijke en vooral emotionele tijd geweest. Alle negatieve berichtgeving heeft een enorme im-

pact gehad, je bent er eigenlijk constant mee bezig. Je hebt het gevoel dat je je moet verdedigen 

voor je werk in de zorg, terwijl dat juist is wat je met zoveel liefde doet.

Het is logisch dat mensen die steeds weer die negatieve berichten in de media lazen, soms dach-

ten ‘waar rook is, is vuur’. Hoewel wij weten hoe het er hier, op De Branding, echt aan toe gaat, 

snappen wij dat sommige inwoners uit Zandvoort twijfelden door de negatieve berichten.

Er is nooit ontkend dat er medewerkers zijn geweest die fouten hebben gemaakt. Maar structu-

rele mishandeling van bewoners? Strafbare feiten? Daar is nooit sprake van geweest. Er zijn vier 

onderzoeken geweest op De Branding. Naar aanleiding van het onderzoek van bureau Pentascope 

zijn verscheidene maatregelen getroffen. Het team van De Branding staat achter de besluiten van 

de directie van Huis in de Duinen. Het Plan van Aanpak voor onze afdeling wordt met volledige 

inzet van allen uitgevoerd.

Gelukkig hoorden wij om ons heen positieve geluiden en het heeft ons ontzettend goed gedaan 

dat zoveel mensen uit Zandvoort hun steun aan ons hebben uitgesproken. Bedankt daarvoor. 

Familieleden van de bewoners, heel erg bedankt voor het vertrouwen en alle steun, dit is heel be-

langrijk voor ons geweest. Bewoners van andere afdelingen van het Huis in de Duinen, bedankt dat 

 u een handtekeningenactie voor ons heeft gehouden en dat u altijd achter ons bent blijven staan. 

Tot slot willen wij duidelijk maken dat wij als team sterker uit deze moeilijke periode zijn geko-

men. Wij voelen ons geen slachtoffers, maar zijn juist een hechter team geworden. Wat geweest is, 

is geweest. Nu gaan we ons weer met volle aandacht op de zorg richten die zo hard nodig is. We 

willen alle geïnteresseerde inwoners van Zandvoort uitnodigen om eens bij ons langs te komen 

om met eigen ogen te zien hoe de afdeling De Branding eruit ziet. Iedereen kan binnen komen 

lopen, bijvoorbeeld tijdens de Open Dag van de Zorg, die plaatsvindt op zaterdag 21 maart.

Het team van De Branding

Open brief medewerkers Huis in de Duinen
De medewerkers van afdeling De branding van het Huis in de Duinen heb-

ben een Open brief geschreven aan alle inwoners en omwonenden van 

Zandvoort. Naar aanleiding van hun verzoek hebben wij besloten deze 

brief integraal te plaatsen.

Vraagprijs: € 239.000,= k.k.

Vraagprijs: €149.950,= k.k. Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.
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Zandvoort

Kostverlorenstraat 54a

Hogeweg 61 rood De Ruyterstraat 18

De Favaugeplein 29-2

 Aan de rand van het groene hart van Zandvoort is deze 

karakteristieke en romantische woning gelegen. De woning 

beschikt o.a. over een lichte woonkamer v.v. een fraaie 

white-wash laminaatvloer, een royale woonkeuken met 

diverse inbouwapparatuur, 2 slaapkamers, een verzorgde 

badkamer én het heeft een voor- en achtertuin. De woning 

is in een uitstekende staat van onderhoud en zal u verrassen 

tijdens de bezichtiging!

• Centraal gelegen op loopafstand van strand, centrum en 

station;

• Fraai en heerlijk woonhuis wat zo betrokken kan worden;

• Patio op het zuiden met berging en achterom;

• Woonoppervlakte ca. 85 m2;

• Oplevering in overleg.

Deze ideale 3-kamer starters- bovenwoning met een zonnig 

balkon is uitermate gunstig en centraal gelegen in het levendi-

ge centrum van Zandvoort. Alle voorzieningen zijn in de directe 

nabijheid voorhanden zoals de Albert Heijn, de bakker en de 

restaurants. De woning verdient een facelift naar de woonwen-

sen van 2009 maar eenmaal gereed woont u hier perfect!

• Centraal gelegen bovenwoning aan de rand van het centrum; 

•  Buitenzijde opnieuw gevoegd;

•  Kozijnen aan de voor- en achterzijde recentelijk vernieuwd;

•  Woonoppervlak ca. 55 m2 excl. balkon;

•  Oplevering in overleg.

Op de begane grond aan de boulevard ligt dit moderne 2-kamer 

appartement, geheel aangepast aan uw wooneisen van 2009, 

op een steenworp van het Noordzeestrand mét zeezicht. Het 

heeft een woonkamer met toegang naar het terras, een mo-

derne open keuken, een slaapkamer en een badkamer. De ber-

ging ligt in de onderbouw. Centrale ligging ten opzichte van het 

centrum, NS-station, het circuitpark, het strand en de duinen.

•  Voorzien van kunststof kozijnen en dubbelglas én een terras;

• Gehele appartement heeft een laminaatvloer, kan zo betrok-

ken worden;

•  Servicekosten bedragen € 200,= p/mnd incl. voorschot  

verwarming;

• Woonoppervlak: ca.  50 m2 excl. terras.

Direct aan de boulevard gelegen, voormalig 4-kamerapparte-

ment welke is verbouwd naar 2 kamers met een balkon aan de 

zeezijde. De woning beschikt o.a. over een riante woonkamer 

met een bijzonder fraai uitzicht op het strand, de zee en de 

boulevard. Waar in Nederland kunt u zó dichtbij de zee wonen?

• Centrale ligging t.o.v. winkels en station;

• Het gehele appartement is v.v. een fraaie eiken houten-

vloer;

• Geheel voorzien van dubbele beglazing, gestuukte wanden;

•  De servicekosten bedragen  € 200,= per maand;

•  Inpandige zeer ruime berging met wasmachine aansluiting;

• Woonoppervlakte ca. 85 m2, inhoud ca. 240 m2.

Starterslening!

Starterslening!

Starterslening!

Zeezicht!

Komende vrijdag 27 februari houdt het Genootschap Oud 

Zandvoort weer een ‘genootschapsavond’. Er wordt terugge-

blikt op de economie van Zandvoort die vroeger door paar-

denkrachten vooruit werd getrokken. Voorzitter Ger Cense 

zal een presentatie geven waarbij het Zandvoortse paard in 

al zijn facetten centraal zal staan. Ventwagens van de mid-

denstand, de diverse hulporganisaties en de lijkkoets, ze wer-

den in vroegere tijden allemaal voortbewogen door paarden. 

De avond wordt gehouden 

in De Krocht. Na de presen-

tatie van Cense, gevolgd door 

een pauze en de traditionele 

loterij, volgt de nieuwe film-

compilatie ‘Zandvoort ge-

filmd in de vorige eeuw deel 

10’. In deze film worden nog 

niet eerder getoonde beel-

den gedraaid. Unieke beelden 

worden vertoond van Jelle 

Attema sr. van o.a. de sloop 

van de oude kabelloods, van 

Ton Bakels over de heropening 

van het Bouwes Hotel in 1975 

door Prins Bernhard alsmede 

een demonstratie van de po-

litiesportvereniging. Verder 

heeft het Genootschap de 

hand weten te leggen op 

een videoband met opname 

van Paul Brugman die terug-

kijkt op zijn kindertijd op de 

oude Mariaschool. Verder 

zijn er weer nieuwe beelden 

toegevoegd uit het Polygoon 

journaal, waaronder een 

brandende Passage en zijn 

er beelden te zien van een 

De jaarlijkse collecte voor 

Amnesty International 

heeft in Zandvoort een 

bedrag van € 1584,12 opge-

bracht. De collectieorgani-

satie dankt alle collectan-

ten voor hun inzet. Ook de 

gevers worden bedankt.

Genootschapsavond

Amnesty collecte

uitwedstrijd uit 1939 tussen 

de Amsterdamse voetbalver-

eniging T.I.W. en Zandvoort. 

Dankzij Jaap Brugman kon-

den er beelden worden op-

genomen in de compilatie 

van de bouw van het eerste 

handbalclubhuis in het bin-

nencircuit en er passeren nog 

diverse andere onderwerpen 

de revue. 

De Genootschapsavond in 

De Krocht begint om 20.00 

uur. Vooraf worden er beel-

den geprojecteerd op een 

groot doek, de zaal is name-

lijk al open vanaf 19.00 uur. 

De Belbus rijdt deze avond. 

Toegang is gratis voor leden 

van het Genootschap Oud 

Zandvoort. En mocht u nog 

geen lid zijn; u kunt ter plek-

ke lid worden van de groot-

ste vereniging van Zandvoort 

met inmiddels ruim 1800 

leden. Aanmelden kan ove-

rigens ook via de website-

www.oudzandvoort.nl.  

Het paard van groenteman Draijer uit de Ostadestraat.   

Foto: Archief GOZ
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DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ga dan naar onze vestiging 
aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340

Jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft! 

Jobtide uitzendbureau 
is voor verschillende 
opdrachtgevers op zoek naar:

Klantvriendelijke winkelmedewerkers
Handig technisch personeel
Gastvrije horeca medewerkers
Praktisch schoonmaakpersoneel
Flinke medewerkers voor in de bouw

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel

(zie pagina 20)

Nu ook digitaal via www.zandvoortsecourant.nl

3- GANGEN WEEKMENU
Voorgerecht

Hollandse garnalen cocktail
Cocktail van Hollandse garnalen geserveerd  

met cocktailsaus en toast.
Of

Vitello Tonato
Vitello van gebraden kalfshaas  

geserveerd met tonijn mayonaise.

Hoofdgerecht
Noordzee Tong (± 400 gram)

Gebakken Noordzee Tong geserveerd  
met ravigotte, citroen en frites.

Of

Ossobuco
Kalfsschenkel, uit de oven geserveerd met 

aardappelpuree en spinazie.

Dessert
Crème Brûlée

Vanille crème met aan tafel  
gecaramelliseerde rietsuiker.

Menu € 29,50

4- GANGEN KREEFTMENU
Voorgerecht
Kreeftencocktail

Cocktail van rivierkreeftstaartjes
geserveerd met toast.

Tussengerecht
Bisque Homard

Licht gebonden kreeftsoep met een gebakken 
gamba, room en aan tafel afgemaakt  

met een scheutje cognac.

Hoofdgerecht
Kreeft en krab

1/2 kreeft Thermidor en Alaska Red King krabpoten 
Met verse bladspinazie, beurre blanc en 

gegratineerd met parmezaan, 
geserveerd met tagliatelle.

Dessert
Cheese cake

Huisgemaakte cheese cake  
met amarene kersen en hangop.

Kreeftmenu € 39,50 p/p

Haltestraat 26 - Zandvoort
023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl

en presentatie meegeeft. 

Olaf Hoeks op tenorsax ont-

popt zich meer en meer met 

zijn swingende en krachtige 

toon en zijn solo’s die steeds 

vaker een rijkdom aan mu-

zikale ideeën laten horen. 

De sterke en trefzekere 

begeleiding bestond deze 

Tekst en foto Nel Kerkman

In 1998 werd de vereniging BKZ 

(Beeldende Kunstenaars Zandvoort) 

opgericht. In 2007 werd deze 

naam omgezet naar de huidige 

BKZandvoort. Het ledenbestand is 

in de afgelopen jaren verdubbeld en 

groeit momenteel nog steeds. Naast 

promotionele activiteiten voor de 

aangesloten kunstenaars, verzorgt 

BKZandvoort jaarlijks de kunstroute 

onder de titel KunstKracht. Tevens is 

in 2008 een aanzet gemaakt tot de 

eerste Zandvoortse Kunstparade, een 

tweejaarlijks evenement dat zowel 

door de gemeente als door de onder-

nemersvereniging Zandvoort wordt 

gesteund.

BKZandvoort bestormt Haarlem
Bestuur, leden en Vrienden van BKZandvoort waren 21 febru-

ari in het sfeervolle atelier Akwaaba aan het Schelpenplein 

bij elkaar om nieuwtjes aan te horen en uit te wisselen. Eén 

van de nieuwtjes vertelde voorzitter Marlène Sjerps in haar 

Op vrijdag speelde Oomstee 

Jazz het combo van Hanneke 

Jansen (zang) en saxofonist 

Olaf Hoeks de sterren van de 

hemel. De Bussumse zan-

geres Hanneke Jansen be-

zit een onvervalste bühne-

persoonlijkheid die al haar 

songs een boeiende lading 

Veelbelovende toekomst BKZandvoort 

Swingende jazz in Spijs en Oomstee

Nu de dagen weer gaan lengen en er genoeg inspiratie in de 

lucht hangt voor allerlei leuke activiteiten, vond Beeldende 

Kunstenaars Zandvoort het tijd om het glas te heffen op een 

geweldig 2009. 

Dat Zandvoort steeds meer een jazzdorp gaat worden, heeft 

deze krant al eerder gesignaleerd. Afgelopen weekend kon-

den de liefhebbers drie gratis optredens bezoeken.

welkomstwoord. Want na 3 jaar voorzitterschap wil ze de 

voorzittershamer graag aan iemand anders overhandigen. 

Wie dat wordt is nog niet bekend maar uit de 30 leden 

zal vast wel iemand naar voren komen die deze taak kan 

gaan overnemen. Verder vertelde 

Sjerps met zekere trots dat 13 kun-

stenaars zijn geselecteerd voor een 

expositie van 3 maart t/m 3 mei in 

de Haarlemse Theo Swagemakers 

Museum. Een hele eer om daar te mo-

gen exposeren! Ook zal binnenkort de 

continue expositie in de B&W kamer 

met nieuwe kunst worden gewisseld. 

Vrienden van BKZ Zandvoort
Tevens vroeg Sjerps aandacht voor 

het initiatief om voor € 25 per jaar 

lid te worden van ‘Vrienden van 

BZandvoort’. Voor dat bedrag wordt 

men op de hoogte gehouden en uit-

genodigd voor kunstactiviteiten en 

exposities in en buiten Zandvoort. 

Ook krijgt men 5% korting bij aanko-

pen van werken van BKZ kunstenaars, 

tot een bedrag van maximaal € 250. 

Na de toespraak nam Dichter bij Zee Ada Mol de plaats van 

Sjerps over en droeg een toepasselijk gedicht voor met als 

toegift één van haar laatste werken. Al met al een genoeg-

lijk begin van een nieuw kunstseizoen met aantrekkelijke, 

creatieve activiteiten. 

avond behalve uit pianist 

Hans Heinhuis, uit bassist 

Frans Tunderman en drum-

mer Menno Veenendaal, 

p r o g r a m -

m e u r  va n 

Oomstee Jazz. 

Uiteraard was 

het café aan 

de Zeestraat 

weer afgela-

den met dol 

enthousiaste 

liefhebbers, 

die nauwe-

lijks kunnen 

wachten op 

het volgende 

concert, vrijdag over een 

week.

Restaurant Spijs
Restaurant Spijs in Bentveld 

had afgelopen zondag The 

Whiskers uitgenodigd. Ooit 

was Ivo Niehe de pianist 

van de band. En ooit waren 

ze het begeleidingsorkest 

van het succesvolle zang-

duo Mouth en Mc Neal. In 

het begin van de jaren zes-

tig stichtten vier beroeps-

musici The Whiskers. Al 

gauw maakten ze naam als 

dansorkest in nachtclubs 

en dancings in Amsterdam 

en omgeving. Ook speelden 

ze regelmatig in dancing 

Caramella in Zandvoort. 

Begin jaren tachtig wer-

den The Whiskers ontbon-

den en ging ieder zijn ei-

gen weg. Maar nu ze weer 

bij elkaar zijn spelen ze op 

festivals en in jazzclubs. 

Jammer is het dat restau-

rant Spijs nog naam moet 

maken maar met op iedere 

zondag vanaf 15.00 uur een 

ander jazzgeluid zal dat ze-

ker binnen de kortste keren 

lukken. Zondagavond trad 

in café Alex nog Dirk Jan 

Vennink op.

Zijn etsen dragen titels als 

‘Aanval’, ‘Tribunaal’, ‘Rel’ en 

‘Stakers’, waarmee Bierman 

zijn mening over zaken als 

oorlog, industrialisatie en ver-

loedering niet onder stoelen 

of banken stak. Zijn werk was 

in 1969 onder meer te zien in 

een overzichtstentoonstelling 

in het Stedelijk Museum.

Hans van Pelt
Hans van Pelt (1941) is een 

autodidact en startte zijn 

kunstenaarscarrière met car-

toons in Vrij Nederland en De 

Lach. Dieren- en mensenleed 

zijn onderwerpen waarbij hij 

zich nauw betrokken voelt. 

Ook werd hij al jong geïnspi-

reerd door Willem de Kooning 

en het vroege werk van Karel 

Appel, wat maakte dat hij met 

olieverf op doek begon te ex-

perimenteren. De cartoons 

van Van Pelt verbeelden zijn 

kritiek op misstanden in de 

samenleving. Het beleid van 

Bierman rondom milieu, na-

tuur en stedelijke vernieu-

wing (Middenboulevard) in 

Zandvoort, is regelmatig the-

ma voor Van Pelt’s cartoons die 

wekelijks in de Zandvoortse 

Courant worden gepubliceerd. 

Bent u nieuwsgierig gewor-

den? Van 28 februari t/m 19 

april 2009 bent u welkom in 

het Zandvoorts Museum.  Ga 

voor meer informatie en ope-

ningstijden naar: www.zand-

voortsmuseum.nl

De tentoongestelde objecten 

geven een beeld hoe Bierman 

dacht over het beleid van de 

overheid in de roerige zes-

tiger jaren en hoe Van Pelt 

denkt over het beleid dat de 

wethouder tegenwoordig 

voert. De tentoonstelling 

wordt vrijdag 27 februari 

door VVD-gedeputeerde Ton 

Hooijmaijers voor genodigden 

geopend.

Overeenkomst
Zandvoort is hun werkgebied. 

De één is wethouder en de 

ander kunstenaar/cartoonist. 

Niets doet vermoeden dat er 

meer overeenkomsten zijn 

tussen de twee heren dan 

Zandvoort. Toch is dit het geval 

want Bierman bedreef kunst 

en bedrijft politiek en Van Pelt 

bedrijft Kunst en tekent over 

politiek, met het beleid van 

de wethouder als absolute 

favoriet. 

Marten Bierman
Politicus Marten Bierman 

(1939) studeerde stedenbouw 

en architectuur aan de TU 

Delft. Van 1983 tot 2000 was 

hij actief lid van De Groenen en 

vormde hij van 1995 tot 2003 de 

Onafhankelijke Senaatsfractie 

in de Eerste Kamer. Vanaf 

2000 is hij voorzitter van de 

IJsselmeervereniging en sinds 

2006 wethouder te Zandvoort. 

Bierman betaalde zijn studie 

deels uit de verkoop van etsen 

die hij eind jaren 60 maakte. 

Nieuwe tentoonstelling 
in Zandvoorts museum

Vanaf 28 februari presenteert het Zandvoorts Museum de 

tentoonstelling ‘Ik teken ervoor’. In de tentoonstelling zijn 

etsen van wethouder Marten Bierman en cartoons van Hans 

van Pelt te zien. 

C U L T U U R

The Whiskers in restaurant Spijs

Marlène Sjerps



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand maart:

Kruidentuintjes
Gevulde kipfilet met bieslook-roomkaas

100 gram  € 0,99
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Hobby - Art - Gasthuisplein

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

H&T Klussenbedrijf - 06 25548778

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Harocamo - Kerkstraat

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxalex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Hele maand februari:: Eiken vloerdelen 19 cm breed van € 56,- 
nu voor € 45,- per m² in de kleuren eiken naturel en eiken wit

H & T Klussenbedrijf
Onderhoud, renovatie en nieuwbouw,
24 uursservice

Tony van Haren
Allround en altijd de goedkoopste!

15% korting op arbeidsloon

Hogeweg 62/9 - Zandvoort
Tel. 06-2554 8778
tonysklussen@gmail.com

Haltestraat 48

2042 LN Zandvoort

023-5733092

www.chocoladehuiswillemsen.nl

Slagroomtruffels

Bakje à 200 gram € 5,50

Op vertoon van uw  

ZandvoortPas

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Tenminste 36 maanden natuurgerijpte

Parmesan Reggiano
wel pittig maar met een heel mooi zoetje.

Nu 100 gr van € 2,98 voor € 1,98

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor een 
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst 
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini- 
advertentie) plaatsen.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 5% korting 

op de gehele collectie

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen

Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Maandag gesloten.

Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur

Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel.: 023 5720042

www.bloemenaanzee.nl

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

15% korting 
op wenskaarten

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand maart

Weet u dat wij een 
zeer grote collectie
lampenkappen en

lampenvoeten hebben?

www.de-bode.nl 
Pashouders op alle 

artikelen 5% korting.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 - 22.00 uur

maandags gesloten

Voor Pashouders

10% korting op het 
gehele pannenkoeken 

assortiment.

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

VOOR PASHOUDERS

GRATIS KOPJE KOFFIE 

NA HET DINER. 

HALTESTRAAT 7, 2042 LJ ZANDVOORT

023-5716631 - WWW.ZARAS.NL

Op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting 
(Indien betaling met creditcard: 5%)

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

NIEUWE CKS COLLECTIE
IS BINNEN!
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Grieks Restaurant Filoxenia

Haltestraat 49 - Zandvoort

Tel.: 023-5734920

www.filoxenia.info 

Grieks Restaurant

elke donderdag
Dagschotel

à € 9,75
Wekelijks een 
wisselend menu

herinnering aan hun vriendschap uit 1943 en aan de bevrij-

ding in 1945. Jammer genoeg is de rok van Riet tijdens haar 

verhuizing naar Diemen zoek geraakt. Maar nog steeds ont-

moeten Riet en Eugenie elkaar op 3 mei om de vriendschap 

te vieren, helaas is Annie naar het buitenland verhuisd. Pas in 

1982 ontdekte Riet via workshops haar passie voor quilten en 

in haar huis hangen en liggen mooie kunstwerkjes. Voorheen 

was Riet lid van BKZandvoort en exposeerde ze in galerie’s. 

Tegenwoordig doet ze elk jaar mee met de tentoonstelling 

van de Lokale Raad van Kerken. Dit jaar vindt Riet het thema 

‘horen, zien en zwijgen’ erg moeilijk om het in een quilt te 

verwerken. Hopelijk komt er nog inspiratie!

Lekker bezig
Buiten quilten is Riet al 25 jaar een 

trouwe bridger bij de Zandvoortse 

Bridge Club. Elke week is ze 

samen met haar bridge-

maat Nico v.d. Staak in het 

Gemeenschapshuis te vin-

den. Het bridge is ooit ont-

staan vanuit klaverjassen en 

via een cursus bij Herman 

Heldoorn leerde ze de fijne 

kneepjes. Buiten bridge is 

Riet verslaafd aan het maken 

van cryptogrammen (“Heerlijk 

om te doen en goed voor mijn 

Nederlandse taal”). In vroegere 

jaren speelde Riet de sterren van de 

hemel bij de Zandvoortse toneelvereniging 

‘Het Voetlicht’ en later speelde ze in Diemen to-

neel bij de Spotlights. Trots laat Riet haar plakboek zien waar 

lovende recensies en foto’s haar vakmanschap bewijzen. 

Zandvoort is haar heilig en ondanks dat haar twee dochters 

Thera en Joke elders wonen, zou ze de badplaats niet meer 

willen verlaten. Na 10 jaar Diemen vond Riet het weer zalig 

om naar Zandvoort te gaan. “Ondanks dat ik geen strandmens 

ben, vind ik het hier gezellig en lekker vertrouwd. Nee, hier 

ga ik niet meer weg. Mijn dochters en de vier kleinkinderen 

komen vaak genoeg en natuurlijk ga ik ook naar hun toe.” De 

telefoon gaat, dochter Thera meldt haar moeder dat ze weer 

terug is van vakantie, het wordt tijd om Riet te verlaten. Het 

was een gezellige middag met veel herinneringen aan vroe-

gere tijden. Waar een gesloopt huis allemaal toe kan leiden.

Dorpsgenoten

We ontmoeten elkaar in haar ouderlijk huis, dat ook ont-

worpen en gebouwd is door haar vader. Het is een 

zeer karakteristiek huis met mooie details. In 

ons gesprek blijkt dat Slegers nog veel meer 

huizen in Zandvoort gebouwd heeft waar-

van helaas de meeste gesloopt zijn. ‘De 

Klaproos’ aan de Kostverlorenstraat 

is daar een voorbeeld van. Het gezin 

Slegers verhuisde in de oorlogsjaren 

van de Heerenstraat naar de Grote 

Krocht 39 om uiteindelijk naar het 

huidige adres te verhuizen. 

Werkzaam leven
Eigelijk wilde Riet Slegers diep in haar 

hart ooit binnenhuisarchitect worden. 

Maar vroeger was het niet de gewoonte 

dat meisjes naar het hoger onderwijs gin-

gen, ook al was je rapport nog zo goed. Dus 

na de Zandvoortse Mariaschool (gebouwd door 

Slegers) ging Riet van de Zandvoortse naaischool naar 

de Huishoudschool in Haarlem. Daar leerde ze onder andere 

typen en kreeg ze Engelse les. Daarna kwam Riet bij haar vader 

op kantoor om hand en span diensten te verrichten. Samen 

met Annie Versteege uit de Tramstraat werkten ze bij een 

atelier in Amsterdam. Na diverse baantjes en de volwassen 

Mavo in Haarlem, solliciteerde Riet bij de Hema in Zandvoort 

en werkte tot aan haar pensionering daar op kantoor. 

Vriendschap
Eigenlijk is de liefde voor quilten ontstaan toen de hartsvrien-

dinnen Riet Slegers, Annie Versteege en Eugenie Zegwaard, 

speciaal voor de bevrijding, van restjes stof patchwork rokken 

maakten. Ze besloten om elk jaar op 3 mei bij elkaar te komen 

en tevens werd er een oranje punt aan de rok toegevoegd als 

Riet Slegers

door Nel Kerkman

Van het één komt vaak het ander. Zo bracht de rubriek ‘Spo-

ren uit het verleden’ een nieuwe dorpsgenoot voort. Haar 

naam is Riet Slegers. Zij was het die mij vertelde dat het 

afgebroken huis in de Cornelis Slegersstraat (destijds Hee-

renstraat) haar geboortehuis was en dat haar vader het ge-

bouwd heeft. Verder weet ik dat Riet Slegers een geweldige 

kunstenares is die schitterende quilts maakt maar daar la-

ter meer over. Dus, tijd om kennis met haar te maken.  

                        Riet Slegers

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas

  Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Zaterdag 28 februari

Live muziek
Tijdens het diner:

Dennis
± 22.30 uur:

Quincy

WINTERSPORT IN GERLOS

Skivakantie in Gerlos nu extra aantrekkelijk voor lezers van de Zandvoortse Courant!

Gerlos is bij veel Nederlanders bekend als oergezellig wintersportdorp  
gelegen in het Zillertal op 1245m hoogte, dus sneeuwzeker.

Verwen hotel Platzer ligt midden in het dorp, heeft de skibushalte voor de deur  
en vanaf deze winter is zelfs afdalen tot aan het hotel mogelijk.

Voor de periode 4 tot 19 april 2009 krijgen de lezers een  

extra korting van 10% op de prijs voor overnachtingen met half pension.

Voor informatie en boekingen:
Tel. 0043 - 5284 520    •   www.hotelplatzer.at   •   info@hotelplatzer.at

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93 -  dinsdags gesloten

Violen - Primula’s - bollen op pot

Voorjaarsbemesting

Denk aan uw coniferen

strooi bitterzout!

Jobtide biedt u dezelfde volledige flexibiliteit, service, garanties en scherpe tarieven  
die het bedrijfsleven inmiddels van ons gewend is.

Wij hebben professionele krachten voor u klaar staan in onder andere:
• Bouw en afwerking
• Interieur verzorging

Jobtide verzorgt de selectie, begeleiding, verloning en controle zodat u zonder zorgen  
uw “werknemer” binnen kunt laten. Neem snel contact met ons op en ontdek de voordelen,  
die het inzetten van een uitzendkracht u kan bieden.

Info: 023-8887340 of per e-mail: info@jobtide.nl

Ook voor particulieren is  

Jobtide uitzendbureau de  

ideale partner.

Temperatuur  
voorzichtig in de lift

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Sneeuwzeker is het zon-

der meer in de populaire 

wintersportgebieden van 

Centraal-Europa. Vooral 

in Oostenrijk zijn er weer 

eens enorme hoeveel-

heden sneeuw naar be-

neden gekomen. Niet zo 

exorbitant als in februari 

1999, toen er tal van le-

vensgevaarlijke lawines 

optraden, maar ruim vol-

doende om volledig uit de 

voeten te kunnen op de 

lange latten. Bovendien is 

het daar nu ook flink zon-

nig geworden, zodat het 

wintersportsfeertje veelal 

compleet is.

Bij ons is het de afgelopen 

dagen juist wat zachter 

geworden. Deze boven-

normale middagtempe-

raturen behouden we de 

komende dagen en rich-

ting het weekeinde zou 

het zelfs een keer ruim 10 

graden kunnen worden, 

als de wind tijdelijk een 

iets zuidelijker richting 

kiest. Overtuigend zonnig 

wordt het daarbij niet. 

We houden het wat zout-

loze weer van dit moment 

voorlopig in huis. Het is 

steeds wisselend bewolkt 

en er kan nog wat lichte 

motregen vallen. Net vol-

doende soms om een nat 

pak te halen. Toch is er ook 

af en toe zon de komende 

dagen.

Veel dynamiek is er niet 

in de atmosfeer en tot en 

met het weekend blijft 

dat ook min of meer zo. 

Daarna komt er geleide-

lijk meer vaart in de lucht, 

want de lagedrukgebie-

den komen zich iets meer 

bemoeien met het weer 

in de Noordzeeregio. Het 

is al zeker dat deze vrijwel 

verlopen maand bijna een 

graad te koud zal eindi-

gen gemiddeld.

In het verleden werd 

een koude sprokkel vaak 

gevolgd door een (te) 

kille maartmaand. Over 

een week of drie weten 

we of maart zich ook 

daadwerkelijk aan zo’n 

eventueel koud scenario 

houdt. We zitten gega-

randeerd met een koude 

plas Noordzeewater 

voor de deur, dus als de 

wind lange(re) tijd aan-

landig blijft, behoeven 

we niet veel voorjaars-

warmte te verwachten. 

Zuidenwinden daarente-

gen zijn de lentebrengers 

bij uitstek en zouden het 

kwik zomaar tot 17 graden 

kunnen opstuwen medio 

maart. 

weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 8 8 9 10

Min 6 5 6 3

Zon 40% 25% 30% 35%

Neerslag 35% 30% 30% 20%  

Wind west 4-5 west 4 zw. 4 zw. 4

Exact tien jaar terug zaten we met driftige sneeuwbui-

en opgescheept, die met een zeer diepe noordstroming 

richting Lage Landen werden gedirigeerd. Ook in Zand-

voort en Bentveld zag het ruim een week lang goed-

deels sneeuwwit en lag er tot 6 centimeter in de tuinen. 

Oplichter aangehouden
Een politieman werd dinsdag 17 februari tijdens zijn sur-

veillance op de Zandvoortselaan aangesproken door een 

man die vertelde dat twee onbekende mannen de woning 

van zijn buurvrouw waren binnengedrongen. De politie-

man zag een man bij de woning weglopen.

Nadat de bewoonster had aangegeven dat hij één van de 

indringers was, is deze man aangehouden. Hij bleek een 47-ja-

rige man uit Doetinchem die niet kon verklaren wat hij aan 

het doen was. Het bleek dat de man samen met een tweede 

man met een smoes bij de bijna 80-jarige vrouw aan de deur 

was gekomen. De mannen hadden aangegeven dat er een 

gaslek in haar woning was. De tweede man, die ook in de 

woning was, is ontkomen. Naar hem is tevergeefs gezocht. 

De aangehouden verdachte is een landelijk opererende op-

lichter. Hij wordt verdacht van oplichtingen met een gelijke 

werkwijze in Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal. Mogelijk 

dat hij in het land nog meer mensen heeft opgelicht. De 

politie stelt een nader onderzoek in.

politiebericht
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Huilen 
zonder tranen

Voor hen die me altijd  
aan het lachen maakten. 
Het is bizar, maar als je 
er goed over nadenkt ook  
volkomen logisch. Het le-
ven. In enkele seconden 
kan het je worden afge-
nomen. Zonder te we-
ten waarvoor je eigenlijk 
geleefd hebt. Heb je je 
doelen bereikt? Was je ge-
lukkig? Allemaal vragen 
die er eigenlijk niet meer 
toe doen, want wat heb 
je er zelf nog aan? Weg 
ben je….In zes maanden 
tijd heb ik 3 familieleden 
verloren. Pats, boem, ver-
dwenen… Een crematie 
of begrafenis volgt met 
huilende belangstellen-
den en bloemen. Zullen 
ze volgende week nog 
steeds huilen? Ik denk het 
niet. Iedereen gaat verder. 
Net zoals de bloemen op-
houden met bloeien, hou-
den de mensen op met 
huilen. Misschien denken 
ze nog aan ze, ik in ieder 
geval wel. Ik kan niet stop-
pen met huilen. Uren kan 
ik eraan denken. Boos kan 
ik er om worden. Zonder 
een traan te laten. Ik ga 
ook verder, op mijn eigen 
manier. Thuis luister ik 
naar muziek en bedenk 
welk nummer ik op mijn 
crematie zou willen horen. 
Vreemd eigenlijk, daar heb 
ik nooit eerder over nage-
dacht. Tja, op 23-jarige leef-
tijd denk je daar normaal 
gesproken ook niet aan. 
Nu wel. Altijd sta ik met 
beide benen op de grond, 
volledig genietend van het 
leven. Maar nu, nu denk ik 
na over andere dingen. De 
wereld ligt er niet wakker 
van als ik dood zou gaan. 
En de mensen die dat wel 
doen, zullen op een ge-
geven moment ook weer 
rustig slapen en doorgaan. 
Logisch. Maar is dat een 
reden om niet te leven? 
Niet alles eruit te halen 
wat erin zit? Nee. Eén ding 
weet ik wel: ik leef met de 
dag. Ik kan huilen zonder 
tranen, maar altijd zal 
ik blijven janken van 
het lachen.

column

Il
ja
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Ellen Bluijs, 22 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag en loopt momenteel 

een Managementstage in Antwerpen:

“Iedere uitbreiding betreffende uitgaansgelegenheden en horeca is welkom in Zandvoort. 

Momenteel staan er teveel panden op A-locaties leeg en daarom steun ik ook een ieder 

die Zandvoort levendig wil houden, en daarmee mogelijke toeristen naar Zandvoort haalt. 

Ik heb zelf een kijkje genomen in Club Jade, en denk ook zeker dat het een aanvulling is 

op het Zandvoortse uitgaansleven qua diversiteit.”

 

Jerry Kramer, 26 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:

“Jade is een aanwinst voor Zandvoort. Vorige week was ik aanwezig bij de opening. De 

club heeft een prettige uitstraling, en is leuk ingericht. Goed geluid en licht. Wanneer 

Jade blijft investeren in goede dj’s, en leuke feesten organiseert, wordt het een succes.”

Martine Adegeest, 21 jaar, werkzaam als Grafisch vormgever/DTP-er bij Printing People

“Persoonlijk zegt het mij nog niet zoveel. Als ik uitga, heb ik zo mijn vaste café’s waar 

ik heenga. In de zomer ga ik bijvoorbeeld ook liever naar een strandfeest dan naar een 

discotheek. Voor het uitgaansleven van Zandvoort in het algemeen is het misschien wel 

een goede aanwinst, wie weet komen er dan wat meer jongeren uit Haarlem hierheen 

om te stappen.”

Nieuwe uitgaansgelegenheden in  

Zand voort komen en gaan de 

laatste jaren. Het lijkt wel alsof er 

geen behoefte is aan nieuwe cafés, 

bar-dancings of kroegen naast het 

aanbod wat al jaren bestaat zoals 

Café Neuf, Chin-Chin, Scandals, 

Danzee, de Bierburcht, de Yanks 

en nog een aantal. Het afgelo-

pen jaar voegden zich een aantal 

kroegen en bar-dancings toe aan 

het Zandvoortse uitgaanscircuit, 

maar vaak zonder enig succes,  

een uitzondering daar gelaten. 

Medio april opent weer een nieuw 

café, genaamd 2B, in het voor malig 

steakhouse naast discotheek Chin-

Chin. En twee weken geleden 

opende Club Jade haar deuren, in 

het grote pand waar voorheen de 

discotheek Seasons zat. Denken  

de panelleden dat Club Jade een 

succes zal worden?

JONG
!

“Club Jade is een aanwinst voor het Zandvoortse uitgaansleven”

De stelling:Talk of the town

Smits, Patricia Paay en circusdirecteur Robert 

Ronday, vonden haar nog iets te jong voor 

de hectische gebeurtenissen die rondom 

het programma zullen gaan plaatsvinden 

en daarnaast moet Goldie volgens de juryle-

den nog wat meer aan haar techniek werken. 

Gelukkig heeft zij een leuke dag gehad en is 

zij een grote ervaring rijker. “Ik vond het leuk 

om applaus te krijgen, maar ik vond het wel 

vervelend dat ze je de hele tijd gingen achter-

volgen met de camera”, vertelt Goldie, “mijn 

doel is om popzangeres te worden en om 

in musicals te gaan spelen.” Wie een glimp 

van haar zangtalent wil opvangen raden we 

aan iedere vrijdag om 20.30 uur naar SBS6 

te kijken en misschien kun je stiekem alvast 

een handtekening vragen. Je weet maar nooit 

wanneer haar talent Nederland verovert!

door Ilja Noltee

Regelmatig hoort Goldie van mensen om 

haar heen dat ze goed kan zingen. Bij Studio 

118 Dance krijgt zij al geruime tijd dansles 

van Conny Lodewijk en daarnaast besloot zij 

zangles te nemen bij zanglerares Sigrid van 

Drunen. Vooral rustige nummers inspireren 

haar en zangeressen als Beyoncé en Jennifer 

Hudson zijn voor haar een groot voorbeeld.

Een televisieoproep voor het nieuwe SBS 

6 programma Holland’s got Talent trok 

Goldie’s aandacht. Iedereen die denkt het 

Nederlandse publiek te kunnen verrassen 

met zijn of haar talent mag meedoen aan 

het programma. Althans, een poging wa-

gen de auditieronden door te komen. Een 

prima kans voor Goldie om te laten zien wat 

zij in huis heeft! Tijdens de eerste auditie in 

Hilversum zong zij de sterren van de hemel, 

waardoor zij terug mocht komen voor de 

tweede auditie die begin deze maand heeft 

plaatsgevonden.

Helaas verliep het bij de tweede auditie 

anders dan gehoopt. De juryleden Henkjan 

Al zolang ze zich kan herinneren, zingt ze. De 

13-jarige Goldie Deveney Kedde is het nieuwe 

zangtalent van Zandvoort. En voor heel even-

tjes lag zelfs heel Nederland aan haar voeten.

Goldie heeft talent!

???

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Gezellige voorjaarsbolletjes
voor binnen en buiten.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent 

niet dat de redactie het met de inhoud eens 

is. De redactie behoudt zich het recht voor 

om ingezonden brieven in te korten en plaat-

sing van brieven te weigeren.

MKB vriendelijke gemeente

Zaterdag 7 februari ben ik naar de nieuwe bar/dancing  

Fame geweest. Tot mijn verbazing een bar/dancing die anders 

is dan de rest. Deze avond was helemaal top. Lekker druk en 

een goede sfeer. Voor zover ik het kon beoordelen had iedereen 

het er prima naar zijn zin. Helaas, mocht dit niet zolang duren. 

Om 00.55 uur werd de verlichting omhoog gedraaid en wer-

den de aanwezigen vriendelijk verzocht het pand te verlaten.  

En dat terwijl het ‘feest’ nog in volle gang was.

Vrijdag 13 februari ben ik weer geweest. Het was rustiger 

dan de vorige zaterdag. Dus de gelegenheid genomen om  

eens te vragen waarom de zaak zo vroeg ging sluiten. De 

eigenaren vertelden mij dat zij een voorlopige vergunning had-

den gekregen. Dat houdt in dat je om 01.00 uur de deuren 

moet sluiten. Op mijn vraag hoelang het duurt voor je een 

definitieve vergunning krijgt konden zij geen antwoord geven.

Als ik het goed begrepen heb, heeft een en ander te maken 

met de wet BIBOB. Prima, helemaal goed. Maar kan het  

niet anders. Is het niet mogelijk om een voorlopige vergun-

ning af te geven tot bijvoorbeeld 05.00 uur. Na de diverse  

scans, controles of antecedentenonderzoeken gaat deze 

dan over in een definitieve vergunning. Indien nodig naar een 

vergunning tot 01.00 uur of helemaal geen vergunning. Het 

positieve hiervan is dat mensen, die serieus een zaak willen 

opbouwen, van het begin af aan een kans krijgen. Het is  

zo Hollands mensen te veroordelen voor iets wat zij niet of  

nog niet hebben gedaan. De goede moeten onder de kwade 

lijden. 

Dit bevreemdt mij dat iemand die in deze economisch  

moeilijke tijd een ‘gok’ durft te nemen, die een baan creëert 

door een baan achter te laten, het niet makkelijk gemaakt 

wordt. Zandvoort, MKB vriendelijke gemeente, laat zien waar 

je voor staat en wees MKB vriendelijk.

Willem van der Veen

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00

di t/m vrij 8:30-18:00 za 8:30-17:00

Van 2 maart t/m 7 maart
doneren wij 2 euro

van reparaties op hakken aan
 WIO voor

weeskinderen in Congo

 

Vrijdag 27 februari:
Café Alex heeft een lekker vol programma voor je! 

Denk aan namen als Jacques-D, Brandal, Esence, 

Ebenezer, Kalle Liefferink, G-Stylez en Kyoshi. En nog 

veel meer! Een vette line-up die je niet mag missen. 

Enne, de toegang is gratis! Van 18.30 tot 03.00 

uur. Hou je meer van jazz? Dan zit je bij Café Alex 

goed op zondag 1 maart met een optreden van 

het Mainstream Jazz Combo, aanvang 17.00 uur. 

Vrijdag 27 februari: 
Een niet al te gecompliceerd avondje uit in 

Club Stalker. De twee hoofdingrediënten 

van Vrij Simpel zijn goede muziek en gezel-

ligheid. Denk aan opzwepende beats van 

de DJ´s Ferro, eKe en Sven. Ferro. Het is een 

groovy mengelmoes van house, techno, elec-

tro en minimal. Van 00.00 tot 05.00 uur. 

Entree in de voorverkoop en tot 01.00 uur:  

€ 6. Na 01.00 uur € 8.

Zaterdag 28 februari: 
Heel wat anders, maar ook zeker leuk om te 

doen. Wat dacht je van een avondje bingo in het 

Casino bij Circus Zandvoort?! Je maakt kans om 

gratis prijzen te winnen tijdens de Quikkie Bingo. 

Deze rage is overgewaaid uit Las Vegas. Wat kan je 

allemaal winnen? Vanaf 21.00 uur maak je kans 

op een I-Pod Touch, Nintendo Wii, LCD TV, digitale 

camera én een laptop. Naast kans op prijzen, ook 

lekkere cocktails. Entree is gratis. 

I Know Where It’s @

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl
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Eveline en echtgenoot gaan 

binnenkort (april) definitief 

verhuizen naar Italië waar ze 

een huis gevonden hebben 

dat helemaal naar hun wens 

is, en bovendien op het zeer 

mooie Italiaanse platteland 

is gelegen. Een prachtige na-

tuur en veel rust en ruimte. 

Vanwege hun in Nederland 

wonende kinderen zullen zij 

zeer frequent Nederland blij-

In het Alzheimer Café 

dat woensdag 4 maart 

in Pluspunt plaatsvindt, 

is Frank Gillisen te gast. 

Hij is verpleegkundige  

in de geheugenpolikliniek 

van het medisch centrum 

van de  Vrije Universiteit 

Amsterdam. Het Alz-

heimer Café is een ont-

moetingsplaats voor al 

diegenen die rechtstreeks 

of zijdelings zijn betrokken 

Langzaam stromen de men-

sen binnen, iedereen zoekt 

een plekje. Het is een gezel-

lige drukte en er wordt veel 

gepraat. Als de bingokaarten 

worden uitgedeeld wordt het 

stiller in de zaal. De bingo-

deelnemers kijken geconcen-

treerd naar hun kaarten en 

luisteren naar de nummers 

die worden getrokken. Soms 

wordt de stilte verbroken door 

een grapje, en het daarop vol-

gende gelach. Het duurt even 

voordat iemand bingo heeft, 

maar dan heeft de eerste beet. 

De mevrouw kiest een lekkere 

ven bezoeken. 

Uit de vele lovende reacties tij-

dens de High Tea en de daarbij 

gehouden toespraken blijkt 

duidelijk dat Eveline een zeer 

geliefde vrijwilligster was die 

zo’n drie of vier keer in de week 

in de Bodaan te vinden was. 

Ook op de maandelijkse res-

taurantdag was ze altijd pa-

raat. Ria Winters, coördinator 

bij mensen met dementie.

Wo e n s d a g  4  m a a r t ,  

Alzheimer Café Zandvoort,  

van 19.00 tot 21.30 uur,  

Wijksteunpunt Zandvoort 

Noord, Flemingstraat 55.  

De toegang is gratis. 

Lijnbus 81 van Connexxion 

stopt voor de deur. Voor  

informatie over de belbus 

en vrijwilligers kunt u bellen 

met Pluspunt, tel 5717373.

douchegel. Nu gaat het snel, 

meer en meer mensen hebben 

bingo. Na de bingo worden 

kopjes uitgedeeld en krijgt 

iedereen koffie en een cakeje. 

Een groot deel van de aanwe-

zigen kent elkaar en is samen 

gekomen. Anderen zijn met de 

Belbus naar Pluspunt geko-

men. De volgende bingomid-

dagen zijn op: 10 maart, 7 april, 

12 mei en 16 juni. De middag 

duurt van 14.00 tot 16.00 uur 

en één bingokaart kost €1,25. 

Voor vervoer kunt u de Belbus 

bellen: 57 17373.     

Welzijn en Activiteiten, heeft 

het toch moeilijk met het af-

scheid. “Waar vinden we weer 

zo’n lieve en trouwe vrijwil-

ligster”, verzuchtte zij. Gezien 

ook de lengte van de samen-

werking (acht jaar) was daar-

om zeker de aangeboden High 

Tea een feestelijke onderstre-

ping van de wederzijdse waar-

dering. ‘Restaurant Eetlokaal 

in den Swarten Hondt’ uit 

Bodaan neemt afscheid van  
vrijwilligster Eveline van der Veld

Alzheimer Café 
Zandvoort

Bingomiddag

Vorige week donderdag was het een klein beetje feest in de Bodaan. Met een zeer gezel-

lige High Tea, een aantal toespraken, het overhandigen van cadeaus en gewoon gezel-

lige dansmuziek aan de piano door een der bewoners was het afscheid van Eveline, maar 

liefst acht jaar achtereen vrijwilligster in Stichting de Bodaan, een goede gelegenheid 

haar voor haar jarenlange ‘trouwe dienst’ te bedanken.

Na een vaak verontrustende periode wordt bij iemand dan 

eindelijk de diagnose dementie gesteld. Dat gebeurt door-

gaans in geheugenpoliklinieken. Maar hoe dan verder? Dat 

is de vraag die wordt behandeld in het Alzheimer Café van 

woensdag 4 maart. 

Tafels vol met prijzen zoals koffie, jam, douchegel, thee. 

Dat kan maar een ding betekenen: er is weer een bingo-

middag in Pluspunt Zandvoort. 

Al jarenlang komen elke week de vrijwilligers van 

Tafeltje Dekje naar Nieuw Unicum om daar de bestelde 

maaltijden op te halen. Vlnr. Vrijwilligers Wim Brethou-

wer, Janny Hoppe en Aat Speet bij het inladen.

Mevrouw Korteweg (92) wonend in de Heimansstraat 

neemt de bestelde maaltijdbox in ontvangst. 

Ook mevrouw Hofstra is blij met de goedlachse bezorger 

Wim Brethouwer die jarenlang trouw elke week haar 

maaltijdbox komt brengen. 

Eveline van der Veld (l) en Ria Winters

Op zoek naar alternatief 
voor Tafeltje Dekje

De wekelijkse maaltijdservice wordt na 26 maart beëin-

digd. Dat is inmiddels bekend en er wordt hard gewerkt 

aan andere, nieuwe oplossingen. Nathalie Lindeboom 

van Pluspunt komt ook graag in contact met vrijwilli-

gers die bijvoorbeeld eenmaal per week boodschappen 

willen doen voor een nabij wonende dorpsgenoot. Bel 

Pluspunt: 5719393.

50 plus pagina 
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door Dick ter Heijden
50plus@zandvoortsecourant.nl

Haarlem had voor de specia-

le bijeenkomst heerlijke High 

Tea gerechten gemaakt. Daar 

smulden de aanwezigen over-

duidelijk van. Een bijzondere 

horecagelegenheid aan het 

Spaarne vlakbij de Melkbrug 

waar overdag mensen met 

een licht verstandelijke beper-

king nauw samenwerken met 

hun begeleider en professio-

nele koks. Een project waar-

bij hoogwaardige horeca en 

zorg samengaan. Echtgenoot 

van der Veld bleef die middag 

enige tijd een beetje eenzaam 

en zonder Eveline aan de 

speciaal gereserveerde tafel. 

Eveline bezocht alle tafels en 

had lange gesprekken met de 

vele voor haar bekende bewo-

ners. 

Zeker is wel dat Ria Winters 

weer graag haar vrijwilli-

gerskorps wil uitbreiden. Zij 

zoekt dan ook met spoed 

naar personen die haar willen 

ondersteunen. Al is het maar 

één keer in de week. Dat het 

altijd gezellig is en dat je dan 

ook uitermate gewaardeerd 

wordt, wordt uit bovenstaand 

verhaal wel duidelijk.  

Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 

om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Zorg dan dat u altijd uw ZandvoortPas kunt laten zien. Want in veel Zandvoortse  

winkels kunt u profiteren van aantrekkelijke voordelen.

Per 1 januari 2009 is de oranje ZandvoortPas 2008 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2009 is geldig t/m 31 december 2009.

Pashouders opgelet: 
Voor slechts € 5,00 kunt u nog uw 
ZandvoortPas 2008 verlengen, 
zodat u tot en met 31 december kunt  
blijven profiteren van vele voordelen 

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas. 
Voor slechts € 7,50 kunt u tot en met 31 december 
profiteren van heel veel leuke aanbiedingen!

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

De beide dames, Daniëlle 

Veen en Marjolein van 

den Berg , studeren 

Sportmarketing en dit 

onderzoek is ze dus op 

het lijf geschreven. Ook 

sportmarketing namelijk 

heeft van alles met de 

toekomst te maken, de 

toekomst van clubs vaak 

op het financiële vlak. 

Daniëlle: “We hoorden op 

Onderzoek naar ‘Vereniging van de toekomst’

school van een 

docent dat er in 

Zandvoort een 

onderzoek naar 

de vereniging 

van de toe-

komst gestart 

zou gaan wor-

den. Het onder-

zoek zou door 

Z a n d v o o r t e r 

John Lemmens, 

docent aan de 

HES, begeleid 

worden. We hebben ons 

direct aangemeld en we 

kregen de opdracht, die 

voor ons een examenop-

dracht is. We zijn meteen 

van start gegaan.”

De Sportraad Zandvoort laat een onderzoek instellen naar de mogelijkheden voor een 

‘Vereniging van de toekomst’ in Zandvoort. De Sportraad heeft daar van de gemeente-

raad € 5.000 subsidie voor gekregen. Sinds een week of 5 zijn twee studenten van de 

Hogere Economische School (HES) in Amsterdam daarmee belast.

De dames zijn voortvarend 

van start gegaan door 

vooral omni-verenigingen, 

stichtingen en federaties 

op sportgebied te be-

zoek en leidinggevenden 

daarvan te interviewen. 

Hierdoor krijgen zij een 

goed inzicht hoe zo een 

vereniging zou kunnen 

functioneren. “We kre-

gen veel medewerking 

van de door ons bezochte 

clubs. Meestal was een be-

stuurslid aanwezig en zelf 

één keer was het voltallige 

bestuur gekomen om met 

ons te praten. We zijn he-

lemaal tot in Utrecht op 

bezoek geweest bij vereni-

gingen die aan de criteria 

van vereniging van de toe-

komst zouden kunnen vol-

doen. Er zijn klaarblijkelijk 

diverse mogelijkheden”, 

vult Marjolein aan.

Het onderzoek spitst zich 

min of meer toe op het 

feit dat de meeste sport-

verenigingen niet of nau-

welijks voldoende vrijwil-

ligers kunnen krijgen. “De 

ledenadministratie en de 

financiële administratie 

zijn dan vaak het kind van 

de rekening. Als nu een 

aantal verenigingen zou 

zeggen: ‘Wij willen dat die 

beide door een betaalde 

kracht wordt gedaan’, dan 

scheelt dat al een hele-

boel”, zegt Daniëlle.

Dat het verloren gaan 

van een identiteit van een 

vereniging ten grondslag 

ligt aan een ‘Vereniging 

van de toekomst’, verwij-

zen de dames naar het 

rijk der fabelen en staven 

dat met een voorbeeld. 

“In Zoetermeer is een on-

minsportvereniging voor 

doven, die heet WeZoDo. 

Iedere aangesloten ver-

eniging, en niet alleen de 

sportverenigingen, heb-

ben sowieso de naam 

WeZoDo achter de naam, 

voorafgegaan door hun 

eigen naam. Hierdoor 

blijft de eigen identiteit 

gehandhaafd maar zijn 

ze wel aangesloten bij 

een omnivereniging”, 

leggen de dames uit.

Voorlopig zijn de da-

mes nog een maand of 

4 met hun onderzoek 

bezig, want nu zijn de 

Zandvoortse sportver-

enigingen aan bod. “We 

gaan ze allemaal bezoe-

ken en inventariseren 

wat hun wensen ten aan-

zien van een ‘Vereniging 

van de toekomst’ zijn.”

Marjolein van den Berg (l) en Daniëlle Veen
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voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

-Eltzbachstraat 2&4 / Stationsplein 8, verwijderen asbest-

houdend materiaal, ingekomen 16 februari 2009, 2009-019S.

Bentveld:

-Zandvoortselaan 305, gedeeltelijk vergroten woning, ingeko-

men 20 februari 2009, 2009-020Rv.

-Zandvoortselaan 307, gedeeltelijk vergroten woning, ingeko-

men 20 februari 2009, 2009-021Rv.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

-Brederodestraat 162, plaatsen dakkapellen en deur, verzonden 

18 februari 2009, 2008-227Rv.

- Dr.Kuyperstraat 1, plaatsen vlaggenmast, verzonden 18 febru-

ari 2009, 2009-013Rv.

- Hogeweg 29, vernieuwen voor- en zijgevel, verzonden 18 

februari 2009, 2009-015Rv.

- Burg. Beeckmanstraat 40, maken aanbouw, verzonden 18 

februari 2009, 2009-002Lv.

- Flemingstraat 100/100a, bouwen woningen met garage, 

verzonden 18 februari 2009, 2008-105Rv1efase.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 

bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 

Gemeentelijke publicatie week 9 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 17 februari en 

de verdere in week 8 door het college genomen besluiten zijn 

24 februari vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 

Centrale Balie en op de website. 

Machtigingsbesluit in kader Wet Tijdelijk Huisverbod

De burgemeester van de gemeente Zandvoort besluit, in het 

kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod die op 1 januari 2009 in 

werking treedt en gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 Wet 

Tijdelijk Huisverbod en artikel 10:11 Algemene wet Bestuurs-

recht, om:

de Hulp Officier van Justitie, opgeleid om het Risicotaxatie-

Instrument Huiselijk Geweld af te nemen en de daarin gestelde 

afwegingen te maken, te machtigen om na inwerkingtreding 

van de wet op 1 januari 2009 de volgende handelingen te 

verrichten:

- In geval van Kindermishandeling of een ernstig vermoeden 

daarvan, alvorens te adviseren tot het wel of niet opleggen 

van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg 

(artikel 3 lid 1 juncto art.2 lid 3 Wet Tijdelijk Huisverbod)

- In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod 

niet tevoren op schrift gesteld kan worden, het huisverbod na 

overleg met en in opdracht van de burgemeester mondeling 

aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon (artikel 3 lid 

1 juncto artikel 2 lid 7 Wet tijdelijk huisverbod)

- Het mededelen van het huisverbod en de consequenties van 

niet naleven aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, 

de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en 

Bureau Jeugdzorg (in geval van kindermishandeling of een 

vermoeden daarvan) (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 8 Wet 

tijdelijk huisverbod)

- Het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de 

uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de wens te kennen 

heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het 

verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank (artikel 

3 lid 1 juncto artikel 5 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod)

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 

t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 

klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 

Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 

Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 

verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

vitaress
Voor noodgevallen 

24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.  

Een elektrische storing, een verwarming die 

uit gevallen is, een lekkage of een ander  

probleem wat direct verholpen moet worden.

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip 

waarin direct handelen noodzakelijk is.  

De ervaring leert dat de meeste storingen  

vrij simpel verholpen kunnen worden,  

maar wie is er op dat moment 

direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet op 

mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij  meestal in 

staat om de problemen ter plaatse op te lossen. In 

afwachting van een totaal reparatie is het meestal 

mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan 

u  de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden 

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om andere werkzaam heden / 

klussen  in en om het huis, en vrijwel alle andere 

diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

Voor informatie: 06-15.399.818 

E.mail vitaress@hetnet.nl

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Behang- en 

schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-

werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 

Advies en aanleg (draad-

loos)  netwerk. 

Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of 

 06-44696001. ;

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine 

klussen in en om het huis. 

Redelijke prijs.  

Voor info: 06-1423 2051 
.................

Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 

Behandeling 

volgens afspraak, 

ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.................

Het Pakhuis

een kringloopwinkel 

waar van alles te koop is! 

Van serviezen en 

glaswerk tot meubels 

en van kleding 

tot boeken. 

Kennemerweg 6 Zandvoort 

(voormalige TZB kantine) 

De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 

info: 06 - 53693409
.................

Pedicure Beata Visser

Gespecialiseerd in de

diabetische voet en 

nagelcorrectie

(wilde pedicure)

Behandeling op afspraak

Tel. 06-52461796 

/ 023-5715921

in Zandvoort

ZANDKORRELS
Sportmasseur aan huis

Nieuw in Zandvoort;  

sportmasseur aan huis.  

Heeft u last van  

nek-  schouders of  

rugklachten of  

vermoeidheid in de  

ledematen bel dan  

voor een afspraak  

06-27148870
.................

De Bijbel zegt:  

“Zoek je geluk bij de Heer 

en hij zal geven wat je hart 

verlangt (Psalm 37:4).  

God is liefde! 

Gebed nodig? Mail gebed-

zandvoort@hotmail.com
.................

Voetreflex, 

klassieke massage  

60 min. € 27,50. 

Bel voor info tel. 5716793 

(géén erotische massage!)
.................

Nieuw in Zandvoort e.o. 

gediplomeerd masseur 

aan huis. Last van nek, 

schouder of rugklachten? 

Bel dan voor een afspraak  

of info 06-27148870.  

Nu met 50%  

kennismakingskorting.
.................

Jonge dames vanaf 18 jaar 

gevraagd voor sex mas-

sage. Hoge bijverdienste 

(€ 100). 023-5761256
.................

Te huur: zomerhuis. 

Geen huisdieren.  

Incl. G/W/L:  

€ 650,- per maand. 

1 maand borg,  

voor informatie  

tel. 06-29527140
.................

Lieve Martha,  

van harte gefeliciteerd.  

Ik hou van je.  

Liefs Astrid
.................

Te huur: 

appartement in centrum 

Zandvoort. 1 slaapk.,  

1 woonk., groot balkon  

(op zuiden),  

douche/toilet/keuken/

TV+internetaansl.,  

geen huisd.,  

incl. water+electr.,  

per direct besch.  

€ 900 + borg. 

Tel. 06-53344660

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Bedankt allemaal voor 3 dagen feest 
en uw bijdrage!

Dit heeft geresulteerd in € 1500 
voor 1e kerstdag.

Met vriendelijke groet,

Martin Faber

Ondernemers hart onder de riem gestoken
De ondernemers van Zandvoort hebben afgelopen maan-

dag een hart onder de riem gestoken gekregen door  

Hilly Jansen, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente 

Zandvoort en Helma Hoogland, de secretaresse van OVZ.  

Dit was noodzakelijk door de strubbelingen die de  

OVZ-leden de laatste tijd op hun weg zijn tegengekomen.

24 uur per dag, 7 dagen in de 

week, terecht kunt. Zit u met 

een vraag over de relatie ge-

meente - ondernemer, ga naar 

het digitale bedrijvenloket, op 

een moment dat het u het 

beste uitkomt. Raadpleeg één 

van de zes hoofdrubrieken: 

strand, hotel/pension, evene-

menten, horeca, detailhandel 

en ondernemen algemeen. 

Steeds geeft de gemeente, per 

rubriek, antwoord op de meest 

gestelde vragen. Daarmee 

De beide dames zijn in het 

centrum met de nieuwe 

nieuwsbrief van Ondernemers 

Platform Zandvoort (OPZ) en 

een nieuwe flyer van de ge-

meente inzake het digitale 

bedrijven loket. “De gemeente 

Zandvoort helpt u graag. Wij 

hebben ons digitale bedrij-

venloket verbeterd. Op www.

zandvoort.nl vindt u dit ge-

moderniseerde bedrijvenlo-

ket. Ervaart u het gemak van 

dit digitale steunpunt waar u Hilly Jansen (r) en Helma Hoogland (m) op bezoek bij Vlug Fashion

kunnen wij in 75% van de ge-

vallen ondernemers goed van 

dienst zijn. Heeft u daarna 

nog behoefte aan informatie? 

Schroom dan niet contact op 

te nemen met de bedrijfscon-

tactfunctionaris”, zegt Hilly 

Jansen enthousiast. De re-

acties waren zeer divers: van 

“leuk dat jullie komen” tot “ik 

heb nu geen tijd”. De nieuws-

brief en de flyer zullen naar de 

ondernemers die niet bezocht 

zijn worden opgestuurd.
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Nigel Berg maakt het verschil

Het is het doortrekken van de 

lijn die vorige week woens-

dag in de kwartfinale om 

de Haarlems Dagbladcup 

is ingezet. De nummer 2 

van de 2e klasse in de zon-

dagcompetitie, Pancratius, 

werd toen met een 2-0 ne-

derlaag door een zeer jong 

Zandvoorts elftal terug naar 

Badhoevedorp gestuurd. 

Ook zaterdag was er sprake 

van een jonge ploeg die ge-

noeg veerkracht had om tot 

drie keer toe op voorsprong 

komen, die derde keer was 

de winnende keer.

Al snel kwamen de gasthe-

ren op voorsprong. In de 4e 

minuut wist Nigel Berg een 

voorzet die door alles en 

iedereen gemist werd om 

te zetten in een fraai doel-

punt. Een kleine 10 minuten 

later had keeper Boy de Vet 

het engeltje van Hans van 

Breukelen meegenomen en 

op zijn schouder gezet. De 

inzet van Martijn Leppers, 

die oog in oog stond met De 

Vet stond, hobbelde net aan 

naast het Zandvoortse doel. 

Een kwartier later was het 

wel raak voor Amstelveen. 

Ondanks de aanwijzingen 

van De Vet handelde de ver-

dediging laks waardoor de 

mee opgekomen verdedi-

ger Raoul Darnoud met een 

schitterend schot van buiten 

het 16-meter gebied, via de 

onderkant van de lat de ge-

lijkmaker scoorde. Nog voor 

rust kwam Zandvoort weer 

op voorsprong. De voor-

treffelijk spelende Remko 

Ronday kon de rebound van 

een schot van Berg op de 

paal oppakken en diago-

naal achter doelman Henk 

Hoeksema raakschieten, 2-1.

Na 10 minuten in de tweede 

helft kreeg Amstelveen loon 

naar werken. Bas Lemmens 

ging op de achterlijn in de 

fout waardoor Michel Piké 

de bal in de voeten van 

Robbert Lesmeister kon 

spelen die zijn ploeg voor 

de tweede keer langszij 

bracht. Zandvoort had een 

aantal minuten daarna de 

wedstrijd op slot kunnen 

gooien als Lemmens een 

beetje meer geluk had ge-

had. Uit een corner van Berg 

krijg hij de bal lekker op zijn 

‘slof’ maar het verwoes-

voetbal - zaterdag

Nigel Berg in actie

tende schot spatte op de lat 

uiteen. Man-of-the-match 

Nigel Berg voltrok op schit-

terende wijze het vonnis 

over de gasten. Uit een bijna 

onmogelijke hoek, hij stond 

op de achterlijn, schoot hij 

met zeer veel gevoel de bal 

over de lange Hoeksema 

heen, direct in het doel. Dat 

Lemmens nog een voet er te-

genaan kon zetten maakte 

niets meer uit de bal had de 

doellijn al gepasseerd. De 

resterende 20 minuten liet 

Zandvoort zich de kaas niet 

meer van het brood eten 

en doet redelijk goede za-

ken. Na de wedstrijden van 

afgelopen weekend staat 

het nu op de 5e plaats maar 

kan nog gepasseerd worden 

door HBOK dat weliswaar 4 

punten minder heeft, maar 

dat nog 2 wedstrijden moet 

inhalen ten aanzien van het 

elftal van Piet Keur. 

Komend weekend speelt 

het vlaggeschip van de 

zaterdagafdeling van SV 

Zandvoort thuis om 14.30 uur 

tegen WV-HEDW dat afgelo-

pen zaterdag met 3-3 gelijk 

speelde tegen DVVA. Overige 

uitslagen 2e klasse A: HSCS 

– HBOK: 1-2; Kennemerland 

– Monnickendam: 0-0 en 

ZCFC – Marken: 0-2. Omdat 

ZOB bekerverplichtingen 

had, was de virtuele koplo-

per Swift vrij.

Ondanks dat er sinds 20 december van het vorig jaar, toen 

er gewonnen werd van WV-HEDW, niet meer voor de com-

petitie gevoetbald is, heeft SV Zandvoort afgelopen zater-

dag een mooie overwinning op Amstelveen geboekt. Onze 

plaatsgenoten trokken met 3-2 aan het langste eind. Nigel 

Berg was bij alle drie de Zandvoortse doelpunten betrokken.

Verrassende winnaars ‘15 over rood’

Lions dames weer kleine nederlaag

Het koppel Henk v.d. Linden/

Yusuf Kara had in de halve 

finale, na eerste te zijn ge-

worden in hun kwartfinale 

poule met sterk spel van V.d. 

Linden, vrij simpel de finale 

gehaald. Omdat Blom/Maas 

in dezelfde poule tweede 

werden, speelden zij in de 

halve finale tegen de num-

Het begon in het eerste 

kwart al niet goed. Binnen 

de kortste keren hadden de 

Amsterdamse dames een 

voorsprong van 4-11 geno-

men, die echter aan het einde 

geslonken was tot 2 punten 

(9-11). Zandvoort zette in 

het tweede kwart even wat 

dingen op een rijtje en toen 

bleek dat hun tegenstand-

sters toch niet het niveau 

hadden om van te verliezen. 

Vooral de latere topscoorster 

mers 1 van de andere poule: 

Theo Keur/ Dick van Dam. 

De andere halve finale, V.d. 

Linden/Kara tegen Chris 

Walker en Peter Versteege, 

werd met 15-10 aan de zege-

kar gebonden.

De finale was het aanzien 

alleszins waard. Snel namen 

aan Lions kant, Joni Mills, 

wees in dit kwart haar ploeg 

de weg naar de basket waar-

door onze plaatsgenoten met 

een voorsprong (25-19) kon-

den gaan rusten.

Ook na rust ging Lions door 

met scoren. Sabine Dijkstra, 

die met de week haar schot 

weer terug krijgt, liet een 

aantal ballen door de basket 

glijden, waardoor Lions hun 

tegenstandsters bij komen 

V.d. Linden/Kara een grote 

voorsprong, 14-5, die echter 

niet groot genoeg bleek. 

Omdat de laatste caram-

bole ‘los’ of via drie banden 

gemaakt moest worden, 

kwamen Blom/Maas steeds 

dichterbij, tot 14-14 aan toe. 

Een totaal mislukte ‘drieban-

der’ van Maas werd echter 

toch de matchwinner. Via 

een bijna onmogelijke ‘losse’ 

bal maakte hij de 15e caram-

bole en daarmee haalde het 

duo de titel binnen. Komend 

weekend is in café Bluijs de 

individuele titel in het ‘10 

over rood’ te behalen.

houden. Meer zou er ook 

niet komen. Het vierde kwart 

speelden de hoofdstedelijke 

dames ‘op hun sloffen’ uit 

omdat de ploeg van coach 

Richard Koper in foutenlast 

kwam. Daardoor werd er de 

laatste 22 minuten niet meer 

gescoord en werd de einduit-

slag, enigszins geflatteerd, 

49-58.

“Ik wil niemand de schuld 

geven maar als je ziet dat 

we met name de ballen on-

der het bord niet scoren en 

dat we slechts 11 van de 28 

toegekende strafworpen 

raak schieten, dan heb ik de 

oorzaak zeker aangegeven. 

Overigens wil ik de arbiters 

een pluim geven. Hadden 

hun collega’s maar vaker 

dat niveau”, aldus de ge-

plaagde coach. De volgende 

wedstrijd, een van de laatste 

voor de play-offs, wordt op 

zaterdag 7 maart om 17.30 

uur in de Korver Sporthal 

gespeeld. Tegenstanders zijn 

dan de dames van BV Lely uit 

Amsterdam. Topscoorster van 

Lions werd Joni Mills die 18 

punten liet aantekenen.

biljart

basketbal - dames

Lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekre-

gen. Dat moeten Frans Blom en zijn biljartpartner Michel 

Maas hebben gedacht na de finale om het ‘15 over rood’ 

koppelkampioenschap dat afgelopen zaterdag in café De 

Lamstrael werd gespeeld. Na een achterstand van 14-5 

werden zij alsnog de meer dan verrassende winnaars.

Het begint een beetje eentonig te worden, afgelopen zater-

dag liepen de dames van Lions opnieuw tegen een kleine 

nederlaag op. Dit keer was het Amsterdamse The Falcons 

met 49-58 net een beetje sterker dan onze plaatsgenoten.

Joni Mills passeert haar tegenstandster

Fanatiek meedoen met de clinic

De sportinstuif die afgelopen woensdag door Sportservice 

Heemstede-Zandvoort en Pluspunt in de Korver Sporthal 

was georganiseerd, is een schot in de roos gebleken. Meer 

dan 70 kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar hebben zich 

de hele middag kostelijk vermaakt voor slechts € 2!

Sportservice Heemstede-Zandvoort organiseert een cursus 

speciaal voor jongeren (13 t/m 18 jaar) die problemen heb-

ben met overgewicht. De cursus draagt de naam Real Fit 

en stelt niet alleen gewichtsverlies en –stabiliteit als doel. 

Er is ook aandacht voor voeding, lifefstyle en de rol van de 

ouders. Sportservice Heemstede-Zandvoort organiseert 

de cursus in samenwerking met de GGD Kennemerland, 

Jeugdriagg Noord-Holland Zuid, Sportcentrum Kenamju, 

Specifieke Zorg en het Wim Gertenbach College.

Het programma dat een commissie heeft opgesteld om rondom de 2e Runner’s World 

Zandvoort Circuit Run voor wat meer reuring in het centrum te zorgen is bekend gemaakt. 

De hoofdmoot ligt op het Gasthuisplein, waar de atleten dit jaar langs komen, terwijl er 

ook actie is naast café Neuf en in de muziektent op het Raadhuisplein. In verband met een 

te gering aantal aanmeldingen voor de Dorpsrun, is die van het programma afgehaald, 

misschien volgend jaar beter.

De ploeg van de Zandvoortse Courant die de jonge rolstoe-

lers tijdens de 2e Runner’s World Zandvoort Circuit Run 

over een verkort circuit zal begeleiden, is nagenoeg com-

pleet. Tot nu toe hebben 10 bekende Zandvoorters gehoor 

gegeven aan de oproep, vorige week in deze krant.

Het was de eerste keer dat 

beide organisaties samen 

een sportmiddag organi-

seerden en gezien het suc-

ces zal het zeker ook niet 

de laatste keer zijn. De kin-

deren konden aan allerlei 

sportieve spelletjes deel-

nemen. Klap op de vuurpijl 

Overgewicht wordt momen-

teel als een van de grootste 

gezondheidsrisico’s gezien. 

Toch zijn er steeds meer 

kinderen en jongeren met 

overgewicht. In Zandvoort  is 

17% van de jongeren te zwaar. 

Los van het schoonheidside-

aal is het voor veel jongeren 

gewoon niet leuk om over-

gewicht te hebben. Ze zijn 

eerder moe en kunnen niet 

goed meedoen met sport- en 

spelactiviteiten. Daarnaast 

is het risico op gezondheids-

problemen door overgewicht 

op latere leeftijd groot. Reden 

genoeg voor de gemeente 

Zandvoort om de cursus Real 

Op het Gasthuisplein wordt 

nauw samengewerkt met 

Studio 118 Dance van Conny 

Lodewijk en een aantal mu-

ziekoptredens van bekende 

en wat minder bekende groe-

pen, geëngageerd oor ONAIR 

Events. Ook het Zandvoorts 

Mannenkoor zal een optre-

den verzorgen. Naast café 

De organisatie, Rotaryclub 

Zandvoort en deze krant, 

zal nog verder gaan zoeken. 

Misschien is het mogelijk 

om twee ploegen te vormen 

die allemaal, zowel als ploeg 

of als individueel atleet, ge-

sponsord zouden kunnen 

worden. Zodoende komt er 

veel geld voor de nog jonge 

organisatie Spieren voor 

spieren los, geld dat hard 

nodig is voor onderzoek 

naar een groot aantal spier-

ziekten. U kunt zich aanmel-

den voor sponsoring, en dat 

kan voor ieder bedrag, via 

spierenvoorspieren@zand-

voortsecourant.nl. later zal 

bekend worden gemaakt op 

welke rekening u uw geld 

kunt overmaken.

Tot nu toe hebben Belinda 

Göransson (VVD raads-

lid), Peter Kok (namens de 

Zandvoortse Courant), Irma 

Sportinstuif schot in de roos

Cursus voor jongeren  

met overgewichtproblemen

Dorpsprogramma Circuit Run bekendgemaakt

Begeleidingsploeg 

zo goed als rond

was de basketbalclinic die 

door oud-profbasketballer 

Henk Pieterse werd gege-

ven. Pieterse, “zeg maar 

ome Henk en niet oma 

Henk”, pakte de kinderen 

volledig in op een manier 

dat iedereen zijn stinkende 

best deed om aan zijn ver-

Fit te ondersteunen.

De cursus
Het programma bestaat 

uit een 12-weeks aanbod 

waarin bewegen een be-

langrijk onderdeel vormt. 

Uitgangspunt is dat de 

groep het bewegen leuk 

gaat vinden en samen werkt 

aan een gezondere leefstijl. 

Motto is ‘Beter dik en fit, dan 

slank en lui’. Tevens wordt er 

wekelijks middels groepsge-

sprekken hard gewerkt aan 

zelfwaardering en is er aan-

dacht voor voeding door een 

professionele diëtist. Ook 

ouders worden bij de cursus 

Neuf zal de Zandvoortse 

afdeling van Kenamju een 

aantal demonstraties ver-

zorgen. Allereerst wordt er 

een uur lang ‘gespind’, een 

zeer favoriete bezigheid bij 

deze sportschool. Daarnaast 

zal Kenamju-karatedocent 

Marcel van Rhee een demon-

stratie van deze oude vecht-

de Jong-Van Middelkoop 

(Zandvoortse fotografe), 

Sanne Mans (Zandvoorts 

jazztalent, studerend aan het 

Koninklijk Conservatorium 

in Den Haag), Niek en Janny 

Meijer (de burgemeester en 

zijn vrouw), Ben Zonneveld 

(gewoon een meer dan be-

kende Zandvoorter), Uschi 

Rietkerk (aankomend PvdA 

raadslid), Marianne Rebel 

(Zandvoortse kunstena-

res) en Maarten Koper 

(Zandvoortse fysiotherapeut 

die al 4 Olympische Spelen 

heeft meegemaakt), zich ge-

conformeerd aan de ploeg 

van deze krant. Een aantal 

BZ’ers heeft helaas aange-

geven op 29 maart verhin-

derd te zijn maar we gaan 

door met het benaderen van 

andere BZ’ers. Meldt u zich 

dus aan als sponsor voor 

het Zandvoortse Courant 

begeleidingsteam. Samen 

kunnen we een substantieel 

bedrag bijeen brengen voor 

Spieren voor spieren!

zoeken te voldoen. Gein ma-

ken maar toch lekker bezig 

zijn kan dus samengaan. Of 

de kinderen de af en toe ad 

rem geuite uitspraken van 

Pieterse begrepen moet 

betwijfeld worden maar de 

ouders aan de kant daaren-

tegen hebben zich volko-

men vermaakt.

Niet alleen Pieterse had 

succes. Ook de Urban Skills, 

het trefbal en de tikspelle-

tjes waren een groot suc-

ces. Voor de begeleiding van 

die onderdelen mochten 

Sportservice Heemstede-

Zandvoort en Pluspunt ge-

bruik maken van de hulp 

van leerlingen van de op-

leiding SPW (Sociaal pe-

dagogisch werk) van het 

ROC Haarlem. “Dit was zo 

een succes dat we het echt 

gaan herhalen”, is de laat-

ste opmerking van Steffen 

v.d. Pol van Sportservice 

Heemstede-Zandvoort.

betrokken. Tijdens twee ou-

deravonden wordt gekeken 

hoe zij hun steentje kunnen 

bijdragen aan een actieve 

en gezonde leefstijl. Real Fit 

wordt gesubsidieerd door 

de gemeente Zandvoort. 

Dankzij deze subsidie kost 

de cursus € 115. Bij voldoende 

inzet door zowel de ouders 

als de jongeren ontvangen 

de deelnemers € 45 retour 

aan het einde van de cursus. 

Bovendien vergoedt een flink 

aantal ziektekostenverzeke-

raars tot wel 75% van de cur-

suskosten.

Informatiebijeenkomst 
en intakegesprek
Op donderdag 5 maart wordt 

een speciale informatiebij-

eenkomst georganiseerd 

van 17.00 tot 18.00 uur in 

het sportcentrum Kenamju, 

A.J. van der Moolenstraat 47, 

Zandvoort. Ook de ouders 

zijn hierbij van harte uit-

genodigd. De cursus gaat 

vervolgens op 20 maart van 

start met een intakegesprek.

sport verzorgen.

In de muziektent op het 

Raadhuisplein zullen de 

Geinpiepers, een bekend 

dweilorkest, een aantal keren 

optreden. Rondom de mu-

ziektent zal de Zandvoortse 

brandweer een vrijwilligers-

werving opzetten met tal van 

demonstraties.

Teve n s  z u l l e n  ro n d-

om het podium op het 

Gasthuisplein een aan-

tal demonstraties ver-

zorgd worden door de 

Taoïstische  Tai Chi vereni-

ging en zal Sportservice 

Heemstede-Zandvoor t 

zich ook laten zien. Bij het 

Wapen van Zandvoort zal 

de Heemsteedse Remy  

(finalist van het Kunstfes-

tijn 2008) met zijn sax-

ofoon optreden.

Courant
Zandvoortse

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 

wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Greeven, Makelaardij o.g.

Hotel Platzer

Hugoos

IJzerhandel Zantvoort

Jobtide

P. van Kleeff

Parfumerie Moerenburg 

Pluspunt Boomhut

PvdA

Que Pasa Playa Strandpaviljoen 6

Sandd

Sea Optiek

Selekt Mail/Vracht

Shanna’s Shoe Repair 

& Leatherwear

Take Five

Thai Paap Strandpaviljoen 17

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken Glaszettersbedrijf

Vitaress Full Service

Vrijehuizenmarkt.nl

Accountantskantoor Huppelschoten

Administratiekantoor K. Willemse

Albatros

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort

Algemene uitvaartbege-

leiding Zandvoort

Autobedrijf KariMo

Autobedrijf Zandvoort 

Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Boom Strandpaviljoen Boom 11

Café Neuf

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Jade Zandvoort

Danzee

Dierenarts Dekker

Dorsman Assurantiën

Filoxenia Greek Cuisine

Gemeente Zandvoort

adverteerders

houden. Meer zou er ook 

niet komen. Het vierde kwart 

speelden de hoofdstedelijke 

dames ‘op hun sloffen’ uit 

omdat de ploeg van coach 

Richard Koper in foutenlast 

kwam. Daardoor werd er de 

laatste 22 minuten niet meer 

gescoord en werd de einduit-

slag, enigszins geflatteerd, 

49-58.

“Ik wil niemand de schuld 

geven maar als je ziet dat 

we met name de ballen on-

der het bord niet scoren en 

dat we slechts 11 van de 28 

toegekende strafworpen 

raak schieten, dan heb ik de 

oorzaak zeker aangegeven. 

Overigens wil ik de arbiters 

een pluim geven. Hadden 

hun collega’s maar vaker 

dat niveau”, aldus de ge-

plaagde coach. De volgende 

wedstrijd, een van de laatste 

voor de play-offs, wordt op 

zaterdag 7 maart om 17.30 

uur in de Korver Sporthal 

gespeeld. Tegenstanders zijn 

dan de dames van BV Lely uit 

Amsterdam. Topscoorster van 

Lions werd Joni Mills die 18 

punten liet aantekenen.

Zandvoortse sportclubs, 

vergeet u zich niet aan te melden 

voor het Sportgala 2009?



Kromboomsveld 32
Royale 2-onder-1 kap villa in het gewilde “Park Duijnwijk”. De voornaamste 
pluspunten van deze woning zijn de uitbouw aan voor- en achterzijde, de 
oprit, de garage, de sfeervolle living met erker en open haard, de royale 
woonkeuken die toegang biedt tot een heerlijke achtertuin met schuur en 
achterom, en de 2 verdiepingen waarvan alle kamers ruim te noemen zijn.  

Zeer goed onderhouden•	
Momenteel 5 slaapkamers verdeeld over 2 verdiepingen•	
Centraal gelegen t.o.v. het strand, centrum en station •	
Gebruiksoppervlakte ca. 180 m², perceeloppervlakte 287 m² •	

Vraagprijs  €  599.000,--

Swaluestraat 11
In het hart van het oude dorpscentrum van Zandvoort, in de directe nabijheid 
van de winkels en het strand bieden wij deze verrassend grote vrijstaande 
villa aan met 5 slaapkamers, souterrain ruimte, riante zolder, dubbele garage 
en een besloten tuin. Door de onverwachte grootte van dit bijzondere object, 
woonoppervlakte ca. 275 m²!, leent deze woning zich goed voor bijvoorbeeld 
dubbele bewoning of praktijk/kantoor aan huis. Het pand is dan ook aan de 
zijkant voorzien van een extra entree.

Gebruiksoppervlakte ca. 275 m² •	
Perceelppervlakte ca. 287 m²•	

Vraagprijs:  € 598.000,--

Kostverlorenstraat 116
Verscholen in het groen en te bereiken via de oprit van ca. 60 meter, staat dit 
prachtige vrijstaande voormalige koetshuis daterend uit de 20-er jaren.
Deze goed onderhouden karakteristieke woning is rustig gelegen in het 
groene hart van Zandvoort, beschikt over 3 slaapkamers, werk/waskamer, 
luxe badkamer en een royale living (ca. 44 m²) met luxe keuken. De woning is 
recent volledig gerenoveerd.

Goed onderhouden en zo te betrekken!•	
Oprit voor meerdere auto’s•	
Uniek object•	
Gebruiksoppervlak ca. 120 m² •	
Perceeloppervlakte 235 m²•	

Vraagprijs:  € 479.000,--

De Favaugeplein 21/5
Wonen op een geweldige locatie met prachtig uitzicht! Het betreft een goed 
onderhouden 2 kamer appartement op de 1e verdieping van het complex 
‘de Rotonde’. Dit appartement beschikt over o.a. een balkon op het 
zuidwesten en heeft geweldig uitzicht over boulevard, strand en zee.
Het appartementencomplex met lift, ligt direct aan de wandelboulevard en 
het mooie strand van Zandvoort.

Ideale starterswoning (evt. starterslening mogelijk!)•	
Ook geschikt voor verhuur of als 2•	 e woning.
Geheel voorzien van dubbele beglazing•	
Berging in de onderbouw•	
Gebruiksoppervlakte ca. 40 m²•	

Vraagprijs: € 199.000,-- (appartement), € 20.000,- (garage)

Wilhelminaweg 10
In het groene hart van Zandvoort op 472 m² eigen grond gelegen zeer 
charmante en stijlvol gerenoveerde half vrijstaande woning (bouwjaar 1924) 
met fraai aangelegde voor -en achtertuin op het zuiden. De woning beschikt 
over fraaie details, 5 slaapkamers, royale U-vormige woonkamer met 
openhaard, ruime moderne woonkeuken, royale L-vormige garage annex 
hobbyruimte en oprit voor meerdere auto’s.

Moet van binnen worden gezien!•	
Massief hardgrenen vloeren op alle verdiepingen.•	
Vrijwel geheel v.v. dubbele beglazing•	
Gebruiksoppervlakte ca. 230 m², perceeloppervl. 472 m²•	

Vraagprijs € 725.000,-- 

verkocht
Potgieterstraat 30
Deze ideale, knusse (starters)woning staat in een gezellige en kindvriendelijke 
woonomgeving, heeft 2 slaapkamers, een ruime bergzolder en is gelegen op 
loopafstand van het strand, station en het levendige centrum van Zandvoort.

Tussenwoning met achterom•	
Bouwjaar ca. 1924•	
Geheel voorzien van dubbele beglazing (behalve het badkamerraam)•	
Recent aan de buitenzijde geschilderd•	
Dakbedekking bijkeuken en slaapkamer voorzijde vernieuwd •	
Alle vertrekken beschikken over schuifdeuren•	
Zonnige voortuin op het zuiden•	
Gebruiksoppervlakte ca. 70 m² •	

Vraagprijs € 214.500,--  (evt. starterslening mogelijk!)

nieuwnieuw

groot familiehuis

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

verkocht

nieuw

Kostverlorenstraat ca. 1930
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Will van Selst
overleden

Johannes Calvijn
in Zandvoort

Lezers reageren
op artikel herten

Eindelijk winst
zondagvoetballers

5e jaargang • week 10

5 Maart 2009
Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 
Zandvoortse 

De commissie Raadszaken en de commissie 

Planning en Control vergaderen binnenkort.

De complete agenda vindt u in de  

gemeente-advertentie verderop in deze krant. 

De Mannetjes

Belgische 
overname

‘Allé manneke, dan kre-

ijge we straks De Belgische 

Courant in Zandvoort’

De raadscommissie Projecten & Thema’s toonde zich vo-

rige week woensdag positief over de ontwikkelingen van 

de vorig jaar opnieuw gestarte VVV. Verder boog de com-

missie zich over de nieuwe opzet van een hoorcommissie 

en de problematiek van een speelveldje in Bentveld.

‘Zin in Zandvoort’ is het motto  

waarmee de sinds vorig jaar  

opgezette nieuwe VVV-orga-

nisatie Zandvoorts plaats op de 

toeristische kaart wil versterk-

en. Een opzet die volgens man- 

ager Ferry Verbrugge en zijn 

assistent Lana Lemmens goed 

van de grond komt, maar nog 

niet uitontwikkeld is. Op de  

vakantiebeurs in Utrecht  

kwamZandvoort prima uit de  

verf  met onder andere een  

fraai uitgevoerde VVV-infor- 

matiegids waarin vrijwel alles  

wat van belang en wetens- 

waardig is voor de bezoekers  

van Zandvoort te vinden is. De  

commissie toonde zich zonder  

uitzondering positief over de 

voortgang, waaraan naast de 

gemeente ook een toenemend 

aantal ondernemers zowel 

daadwerkelijk als financieel 

ondersteuning verleend. De rol 

van de gemeente in het geheel 

zal echter in de komende jaren 

moeten worden afgebouwd. 

Wethouder Wilfred Tates gaf 

tijdens de vergadering aan 

dat nog dit jaar het voorzitter-

schap zal worden overdragen 

aan een vertegenwoordiger 

van het bedrijfsleven.

Commissie positief  

over ontwikkeling VVV

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	Poesta		400	gr		€ 1,25 
•	4	roomboter	
	 gevulde	koeken	€ 3,95

Ook	hebben	wij	in	ons	assortiment,	
chocoladebrood,	suikerbrood,	

ontbijtkoek	met	en	zonder	kandij,	
overheerlijk	volkorenbeschuit,	 

div.	soorten	koek	

Ook	kunt	u	bij	ons	terecht	voor	div.	
soorten	kofie	of	lekkere	warme	

chocolademelk	met	slagroom

De lente is in aantocht en dat is ook in onze duinen merkbaar. De schaapskudde die vorig 

jaar door de Kennemerduinen trok is behoorlijk uitgebreid. De kudde, circa 70 dieren groot 

en eigendom van een boer, heeft tot doel om samen met de runderen en paarden de vege-

tatie weer terug te brengen naar de samenstelling van vroeger. Als de konijnenstand weer 

op peil is, zullen de grote grazers weer weggehaald worden. De schapen die zich regelmatig 

aan het hek laten zien, mogen absoluut niet benaderd worden. De drachtige ooien en lam-

meren rust nodig. Het gebied is daarom tussen 1 maart en 1 juni streng verboden.

De acties voor de weeskinderen in oostelijk Congo krijgen steeds meer vorm. Een fana-

tiek comité is met een aantal dingen bezig om geld binnen te halen voor de actie die 

door de gemeente Zandvoort van harte wordt omarmd. Tot nu toe is € 1.500 binnen-

gekomen en dat bedrag kan alleen maar hoger worden. Er is namelijk ook een loterij 

aan de actie verbonden. Loten zijn via Klaas Koper voor € 3 te koop en er zijn prachtige 

prijzen ter beschikking gesteld.

De meest in het oog lopende 

actie tot op dit moment is de 

actie om de bonnetjes van 

de ingeleverde lege lessen 

in de ton naast het inname-

apparaat van de Vomar en 

Albert Heijn supermarkten 

te deponeren. Ook Dirk van 

den Broek denkt er over na, 

de Dekamarkt doet echter 

niet mee. Een andere actie is 

die van Shanna’s Shoe Repair 

aan de Grote Krocht. Van 2 

tot en met 7 maart stelt deze 

ondernemer € 2 van iedere 

hakkenreparatie beschikbaar 

aan de actie. Verder hebben 

Lente in de duinen van Zandvoort

Congo-actie steeds omvangrijker

steeds meer Zandvoortse on-

dernemers zich gemeld voor 

een spaarpot in hun zaak. 

Ludieke acties
Het comité meldt ook ludieke 

acties. Zo heeft een bekende 

Zandvoortse politicus die on-

langs jarig was, zijn verjaar-

dagsgeld ter beschikking ge-

steld en dat was nogal wat. 

Maar liefst € 250 heeft hij 

overgemaakt. Een onderdeel 

van de slotmanifestatie op 4 

april is een veiling. Men kan 

bieden op een aantal zeer 

interessante zaken. Zo heeft 

burgemeester Niek Meijer 

een lunch voor 4 personen 

bij hem thuis aangeboden 

en wethouder Gert Toonen 

gaat met 4 personen dineren. 

BKZandvoort stelt een kunst-

werk ter beschikking en Nel 

Kerkman biedt een workshop 

zijdeschilderen aan. 

Deze krant zal in de komen-

de weken een overzicht blij-

ven geven van de diverse 

acties. Meer informatie 

is ook te vinden op www.

zandvoorthelpt.nl en www.

kinderhulpcongo.nl.

Een ooi met 2 lammeren in de Zandvoortse duinen |  foto: A. d’Hersigny

Auto Strijder

Zandvoort
www.autostrijder.nl

STIJLVOLLE ZONNEBRILLEN
 

OP STERKTE 
AL VANAF 

189,- EURO

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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De agenda van de commissie Raadszaken, die komende 

dinsdag 10 maart zal vergaderen, kent maar liefst 8 pun-

ten die besproken moeten worden. Enkele daarvan kunnen 

waarschijnlijk snel behandeld worden maar anderen kun-

nen leiden tot meer discussie.

De 8Sprong is de laatste fase ingegaan. Afgelopen donderdag vond de officiële sleutelover-

dracht van De Key aan de acht toekomstige bewoners van het pand aan de Poststraat plaats. 

Een zeer bijzonder moment. De laatste stap is de daadwerkelijke verhuizing, die wordt eind 

maart verwacht.

Van 2 tot en met 7 maart wordt de jaarlijkse Jantje Beton 

collecte georganiseerd: een collecte voor en door het jeugd-

werk bij u in de buurt. In Zandvoort lopen scoutinggroep 

The Buffalo’s en scoutinggroep St. Willibrordus/Stella Maris 

voor Jantje Beton. 50% van de collecteopbrengst is bestemd 

voor de collecterende jeugdorganisaties. De andere helft 

van de opbrengst gaat naar de stichting Jantje Beton die het 

gebruikt voor speelprojecten in heel Nederland. 

Vorige week is op 72-jarige leeftijd Will van Selst overle-

den. Van Selst was acteur maar is ook jaren in Zandvoort 

restauranthouder geweest. Hij speelde onder andere in 

Hollands Glorie, Lijmen/Het Been, De Kleine Waarheid 

(als Jan Griffioen) en hij vertolkte de titelrol in De Baron 

van Münchhausen.

Zo wordt de commissie ge-

vraagd om de raad te advise-

ren over het bestemmings-

plan Boulevard Noord en de 

notitie Uitgangspunten en 

het Plan van Aanpak voor 

het Parkeerplan 2009. In 

die notitie wordt onder an-

dere ingegaan op de werk-

wijze om te komen tot een 

indeling van de wijken en 

buurten in Zandvoort waar 

een betaald parkeerregime 

van kracht blijft of wordt. 

Daarnaast wordt ingegaan 

op gewenste onderzoeken 

naar de mogelijke exploita-

tievormen en parkeerbeheer-

organisatie voor de parkeer-

garage van het Louis Davis 

Carré en naar de gewenste 

De 8Sprong is een project van 

de stichting Zorg aan Zee en 

de voormalige woningbouw-

vereniging EMM, nu omarmd 

door woonstichting De Key, 

om jongeren met een ver-

standelijke beperking nage-

noeg zelfstandig in een eigen 

woning te laten wonen. In het 

verleden is nogal wat te doen 

geweest om het project, dat al 

jaren geleden is gestart door 

de ouders van deze jongeren.

De toekomstige bewoners, 

Lesley, Bianca, Manda, Dana, 

De Jantje Beton collecte is zo 

opgezet dat de collecterende 

jeugdorganisaties zelf de 

helft van de opbrengst mo-

gen besteden. Het geld mag 

naar eigen inzicht worden 

besteed aan activiteiten of 

spelmaterialen waar nor-

maal gesproken geen, of niet 

genoeg, geld voor is. Zo kun-

Een zeer belanrijke rol 

speelde hij in de succesvol-

le jeugdserie ‘Kunt u mij de 

weg naar Hamelen vertellen, 

mijnheer?’ Willy Koenraad 

George (Will) van Selst heeft 

enkele jaren restaurant Le 

beleidsregels behorende bij 

het Parkeerfonds. Tevens 

staat voor de vierde keer de 

woonplaatsverplichting wet-

houder Marten Bierman op 

de agenda. De raad dient aan 

de wethouder, die niet in onze 

gemeente woont maar wel 

als wethouder is aangesteld, 

per jaar een onthefing van 

de woonplaatsverplichting te 

verlenen. Voor Bierman moet 

deze beslissing voor 13 april 

2009 worden genomen. Ook 

hierover moet de commissie 

advies aan de raad geven.

Commissie Planning 
& Control
Een dag later zal de commis-

sie Planning & Control zich 

Ischa, Andor, Bas en Ronald 

hebben lange tijd op hun 

woonplek moeten wachten. 

In 2005 hanteerden ze zelf 

de sloophamer om het oude 

mortuarium/consultatiebu-

reau aan de Poststraat tegen 

de grond te halen en in 2007 

sloegen ze gezamenlijk de eer-

ste  paal. Ze bedachten zelf de 

naam voor het complex. En nu 

is het zover, de 8Sprong is klaar 

voor oplevering, al moeten er 

nog wel puntjes op de i wor-

den gezet. Hierdoor gaan de 

jongeren in de komende we-

nen de verenigingen mede 

dankzij de collecteopbrengst 

een zinvolle vrijetijdsbeste-

ding voor de jongeren en 

kinderen uit uw buurt or-

ganiseren. Geef daarom aan 

de Jantje Beton collectant 

en help de kinderen uit uw 

omgeving om lekker buiten 

te kunnen spelen. 

Pierrot, in het pand van het 

huidige café De Lamstrael 

in de Haltestraat, geëxploi-

teerd. Omdat hij een echte 

keukenprins was, stond hij 

zelf in de keuken, maar hij 

entertainde ook zijn gasten.

over een aantal financiële 

punten buigen. Onder an-

dere de inanciële kadernota 

deel 1 en deel 2, en de begro-

tingsuitgangspunten bij de 

begroting 2010, beleidsstuk-

ken voor het komende jaar, 

zullen zoals gebruikelijk in 

het eerste kwartaal van het 

jaar worden voorgelegd aan 

de raad. De raadwerkgroep 

Opzet Begroting kan zich 

hier nog over buigen en ver-

zoeken om uitgangspunten 

of beleidskaders aan te pas-

sen. Tevens zijn er enkele aan-

passingen in de Financiële 

verordening door dezelfde 

werkgroep doorgevoerd. Over 

beide zaken zal de commissie 

advies geven.

De vergaderingen zijn in de 

raadszaal en beginnen om 

20.00 uur. Toegang is gratis 

en via de ingang aan het 

Raadhuisplein.

ken pas verhuizen.

De vereniging Zorg aan Zee 

heeft als doel het verwezen-

lijken en in stand houden van 

een woon/zorgvoorziening 

voor jongeren met een ver-

standelijke beperking in het 

centrum van Zandvoort. Met 

behulp van individueel, vraag-

gestuurde en professionele 

ondersteuning en begeleiding 

kunnen jongeren zo onafhan-

kelijk mogelijk wonen en le-

ven. “Op hun eigen plek”, zoals 

de slogan van de EMM luidde.

Volle agenda commissie Raadszaken

Voorlaatste stap voor de 8Sprong

Jantje Beton collecte

Will van Selst overledenHoorcommissie
De raadscommissie heeft zich 

uitgesproken voor een hoor-

commissie bestaande uit een 

beperkt aantal raadsleden 

met een externe voorzitter en 

adviseur. Opmerkelijk was dat 

een aantal fracties voorkeur 

had voor het huidige systeem 

waarbij alle fracties vertegen-

woordigd zijn met een voorzit-

ter uit de raad. De VVD-fractie 

had aanvankelijk juist de voor-

keur voor een hoorcommissie 

met uitsluitend externe leden. 

Het laatste woord over deze 

zaak is nu aan de raad die 

zich binnenkort zal moeten 

uitspreken. 

Bentveld
Aan een met speeltuigen in-

gericht speelveldje bestaat 

in Bentveld weinig behoefte. 

Dat bleek uit de uiteenzetting 

van een vertegenwoordig-

ster van een bewonersgroep 

in Bentveld, die de gelegen-

heid kreeg om te inspreken 

over het inmiddels door de 

raad genomen besluit over 

vervolg voorpagina - Raadscommissie

de aanleg van een speelveldje 

aan de Bramenlaan. Uit een 

door de bewoners ingesteld 

onderzoekje bleek dat het 

aantal kinderen dat gebruik 

zal maken van de speelplek 

zeer klein is en dat de voorkeur 

gegeven wordt aan de eigen 

tuin. Wel is er behoefte aan 

een trapveldje in de omgeving 

van de toegangsweg tot het 

Naaldenveld. Wethouder Tates 

kon de inspreekster niet direct 

toezeggen dat haar opmerkin-

gen zonder meer worden over-

genomen. De bewindsman 

zegde wel toe de zaak nader 

te zullen onderzoeken en de 

mogelijkheden te bekijken.

Omissie in artikel
In het artikel over de raads-

vergadering in de krant van 

vorige week, is een omis-

sie opgetreden. Abusievelijk 

werd vermeld dat wethouder 

Marten Bierman het amen-

dement van de VVD afraadde. 

Bierman omarmde het echter 

van ganser harte. Onze excu-

ses voor het misverstand.

cartoon Hans van Pelt

Volgens mij…
hoef je je niet te vervelen. 

Het verenigingsleven in 

Zandvoort is nog niet inge-

dut en de komende weken is 

er genoeg keus met diverse 

activiteiten. Zoals een to-

neeluitvoering van de Wurf, 

een diapresentatie van de 

Babbelwagen en exposities 

in diverse gebouwen. 

Eén van de expositie’s is in 

het Zandvoorts museum 

waar de spitsvondige car-

toons van Hans van Pelt en 

etsen uit de jaren 60 van 

Marten Bierman tentoon-

gesteld staan. Hans van Pelt 

is bekend om zijn humoris-

tische kunstwerken maar 

dat wethouder Bierman ook 

kunstzinnig was? Dat wist ik 

niet. Wél weet ik dat hij een 

kunstenaar in het praten is, 

vooral als het in zijn straat-

je past. Ga daarom nooit 

met hem in discussie over 

de kustverdediging of over 

de Middenboulevard. Zijn 

woordenstroom is niet meer 

te stuiten.

Tijdens de vernissage in het 

museum kreeg ik (heel aar-

dig) van Bierman het boekje 

‘de kunst van het verder kijken’. 

Daarin staan zijn 21 etsen. De 

één is nog fraaier dan de an-

der en allemaal geven ze stof 

tot nadenken. Vooral de ets 

‘Tribunaal’ spreekt me aan. 

Op de afbeelding staat een 

iguur met gebonden handen 

op z’n rug. De iguur staat met 

gebogen hoofd voor een tafel 

met daarachter een ontzet-

tend boos personage die hem 

terecht wijst. Zou de ets be-

trekking hebben op de rol van 

Bierman bij de aankoop van 

het appartement op de 14de 

etage van het Palace hotel? 

Die ook wel ‘de Hoed’ wordt 

genoemd? Als ik ‘kunstig ver-

der kijk’ zie ik op de ets zwij-

gende personen met aan tafel 

iemand die aan het stempelen 

is. Vast en zeker een stempel 

met GEHEIM erop! 

Nee, je hoeft je in Zandvoort 

niet te vervelen. Zelfs 

een raadsvergade-

ring is een Kunst 

apart en is een be-

zoekje waard. Er is 

keus genoeg!  
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columnAlgemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
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burgerlijke stand
21 FEBRUARI - 27 FEBRUARI 2009 

Geboren:

Charlotte, dochter van: van der Putte, Remond en: Pastor, 

Daniëlle.

Tymoteusz Tom, zoon van: Wójtowicz, Adam en: Wójtowicz, 

Alicja.

Senna Kay, zoon van: Broer, Roel en: Jongmans, Anna Louisa 

Maria Pauline.

Finn Sebastiaan, zoon van: van der Voet, Bastianus en: Hynes, 

Kirsty Jane.

Sepp, zoon van: van Galen, Jeronimus Maurice en: Lubben, 

Joanna Suzanne.

Ondertrouwd:
Grau, Marco William en: Cohen, Miri.

Overleden: 
van Elteren, Gerard Felix Gaston, oud 99 jaar.

ten Broeke geb. den Heijer, Johanna, oud 91 jaar. 

Boot, Joeri, oud 19 jaar.

Vanaf 6 maart zijn wij weer geopend 
en bent u van harte welkom!

Onze avondkeuken is 
vanaf 12 maart weer geopend

Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl 

in memoriam

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK
Zes van de acht toekomstige bewoners van de achtsprong

ZONDAG 8 MAART

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Mevr. C. van Ogtrop

kerkdiensten

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon Website bouwen  
en onderhouden

Tot nader orde uitgesteld 

 zodra het boek uit is start de cursus

Woensdag 19:30 – 21:30 uur

Fotografie
Maandag 19:30 – 22:00 uur

Maandag 16 maart- 27 april

Nordic Walking
Dinsdag 9:00 – 10:30 uur

19 maart – 9 april
 

Kijk op www.pluspuntzandvoort.nl

023. 57 40 330
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Scheiden van afval loont de moeite; kostenbesparing en beter voor het 
milieu. Daarom kan in Zandvoort glas, papier, textiel, KCA, GFT huis- en 
grofvuil apart ingezameld en afgevoerd worden. Landelijk is daar nu 
een nieuwe component bijgekomen: apart inleveren van plastic verpak-
kingsafval: plastic tasjes, boterkuipjes, tijdschriftenfolie, zeepflacons, etc. 
Sinds enkele weken wordt via een grote reclame campagne uitbundig 
het nieuwe plastic-afval-logo getoond: het oranje poppetje dat “in je 
bumper-,in je tv-, en in je blisterverpakking” zit.

Vooruitlopend op definitieve invoering kan in Zandvoort op bescheiden 
schaal ook dit plastic worden ingeleverd. Bij de remise, Kamerlingh 
Onnesstraat 20, staat een container waar deze spullen in kunnen. Tevens 
kunnen inwoners hier ook speciale afvalzakken halen om thuis dit afval 
in te verzamelen. Kijk voor meer informatie over dit boeiende onderwerp 
op www.plasticheroes.nl of op www.zandvoort.nl onder afval en milieu/
kunststofverpakkingen Welles-Nietes. 

Ook op deze manier houden we samen ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!? = ook plastic verpakkingsafval apart!

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Goulash soep – 3 soorten vlees – palacinka

of

Vissoep – Zeebaarsfilet – palacinka

voor € 10,50

De gehele week, de gehele dag door…

Graag tot ziens

Fam. Boom

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Abraham

Maandag 2 maart was de 

pers uitgenodigd om aan-

wezig te zijn bij de kunstwis-

seling. Het was een vroege 

zitting (09.00 uur) bij de 

gastheer, burgemeester 

Niek Meijer. Bij binnenkomst 

stond de kofie, met appel-

taart,  klaar want Niek Meijer 

vierde zijn 50ste verjaardag. 

Zijn kantoor was met vlag-

getjes versierd en onverla-

ten hadden natuurlijk een 

Abraham neergezet! Daar 

ontkom je als 50 

plusser niet aan. 

Alle medewerkers 

van deze krant 

feliciteren Meijer 

met zijn mijlpaal.

 

Compliment
In een artikel 

uit Holland Film 

Nieuws, het ma-

gazine voor het film- en 

bioscoopbedrijf, stond een 

groot compliment voor 

de indrukwekkende acties 

rond Oorlogswinter die 

kwaliteitsmanager Belinda 

Göransson van Cinema 

Circus Zandvoort heeft ge-

organiseerd in Zandvoort. 

De kleinste bioscoop van 

Nederland pakte groots uit 

en kreeg van de jury van 

‘The Game’ een geweldige 

8+ als eindcijfer. Met dit cij-

fer maakt de Zandvoortse 

bioscoop kans op de titel 

Bioscoopteam van 2009. 

Met dank van Belinda aan 

de vele Zandvoortse instan-

ties die belangeloos hebben 

meegewerkt.

Klantvriendelijk
Het seizoen is duidelijk be-

gonnen. Veel strandpavil-

joens zijn al geopend en 

het betekent ook 

dat het gratis parke-

ren op de boulevard 

per 1 maart over is. 

Omdat 1 maart op 

zondag viel waren 

de beschermhoezen 

op zaterdag van de 

parkeermeters gehaald. 

Met als resultaat dat 

nietsvermoedende auto-

mobilisten op zaterdag de 

meters vulden met euro’s. 

Dat is natuurlijk niet echt 

klantvriendelijk voor een 

plaats die graag gastvrij 

wil zijn!

Postzegelveiling
Hebt u ergens nog postze-

gels of FDC’s (eerste dag 

afstempelingen) of dozen 

met zegels en of andere 

artikelen? Dan bent u van 

harte welkom op 10 maart 

om 19.00 uur bij Pluspunt 

in Nieuw Noord. Op deze 

avond organiseert de 

Zandvoortse Postzegel Club 

een grote postzegelveiling. 

Neem contact op met de 

voorzitter de heer Frans 

Tervelde (023-5712303) 

want hij vertelt u wat de 

mogelijkheden zijn om uw 

waren te veilen. Ook niet-le-

den zijn van harte welkom.

Babbelwagen
De Babbelwagen heeft 

weer een nieuwe pre-

sentatie met dit keer als 

onderwerp: Zandvoort 

1940-1945. Op 14 maart 

om 20.00 uur bij hotel 

Faber vertelt Wouter Keur  

over de oorlogsjaren en 

Ronald v.d. Mije is degene 

die uitleg geeft over de 

bunkers die Zandvoort rijk 

is. Aanmelden bij Marcel 

Meijer is ‘vrijwillig verplicht’ 

om een overzicht te krijgen 

hoeveel belangstellen-

den er komen. E-mail naar 

info@babelwagen.nl of 
bel naar 06-15852736/023- 

5719927.

Kunstetalage
In de etalage van het 

ABN-AMRO kantoor aan 

de Grote Krocht zijn 

momenteel kunstwer-

ken van Hilly Jansen en 

Marianne Rebel tentoon-

gesteld. Hun kunst wordt 

op 7 maart vervangen 

door de kunstwerkjes 

van de Kinderkunst- 

lijn. Verder heeft kunste-

nares Rebel een doorlo-

pende expositie in het 

restaurantgedeelte van 

de Open Golf Zandvoort, 

Duintjesveldweg 3. Haar 

kunstwerken worden om 

de twee maanden ver-

anderd en zijn zeker een  

bezoekje waard.

Kunstwisseling

Onder de naam ‘Des 

Collages de College’ vindt 

er om de 4 maanden in de 

vergaderkamer van het 

college een kunstwisse-

ling plaats. Deze mini-

galerie wordt verzorgd 

door de bestuursleden 

van BKZandvoort Ellen 

Kuijl en Margreet Ras.  

Zij zijn ook verantwoor-

delijk voor de samen-

stelling tussen de kun-

stenaars. De komende 

maanden staan de 

bronzen sculpturen van 

Marlène Sjerps en de 

fotografie van Renate 

Schwartz in het mid-

delpunt. Ook nu is de 

combinatie met de twee 

kunstenaars een goede 

keuze, ze geven de verga-

derruimte een bijzondere 

uitstraling.

ELKE DONDERDAG VANAF 18:00 uur

AUTHENTIEK INDONESISCH BUFFET

Eindelijk kunt u genieten van de  
echte Indonesische keuken

BEREID MET  ORIGINELE VERSE   

INDONESISCHE KRUIDEN

“EEN STRELING VOOR DE TONG”

 PRIJS € 15.00 PP    
GRAAG VOORAF RESERVEREN 

PRIETPRAAT 
HALTESTRAAT 57     TEL 023-5712690

3- GANGEN WEEKMENU
Voorgerecht

Hollandse garnalen cocktail
Cocktail van Hollandse garnalen geserveerd  

met cocktailsaus en toast.
Of

Vitello Tonato
Vitello van gebraden kalfshaas  

geserveerd met tonijn mayonaise.

Hoofdgerecht
Noordzee Tong (± 400 gram)

Gebakken Noordzee Tong geserveerd  
met ravigotte, citroen en frites.

Of

Ossobuco
Kalfsschenkel, uit de oven geserveerd met 

aardappelpuree en spinazie.

Dessert
Crème Brûlée

Vanille crème met aan tafel  
gecaramelliseerde rietsuiker.

Menu € 29,50

4- GANGEN KREEFTMENU
Voorgerecht
Kreeftencocktail

Cocktail van rivierkreeftstaartjes
geserveerd met toast.

Tussengerecht
Bisque Homard

Licht gebonden kreeftsoep met een gebakken 
gamba, room en aan tafel afgemaakt  

met een scheutje cognac.

Hoofdgerecht
Kreeft en krab

1/2 kreeft Thermidor en Alaska Red King krabpoten 
Met verse bladspinazie, beurre blanc en 

gegratineerd met parmezaan, 
geserveerd met tagliatelle.

Dessert
Cheese cake

Huisgemaakte cheese cake  
met amarene kersen en hangop.

Kreeftmenu € 39,50 p/p

Haltestraat 26 - Zandvoort
023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

evenementen agenda
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Maart

Taizédienst - in St. Agathakerk, 19.00 - 20.00 uur

Kinderkunstlijn - Oficiële opening in 

bibliotheek Zandvoort, 12.30 uur 

Final 4 - Races om het WEK, Circuit Park Zandvoort

Jazz in Zandvoort - met Sanna van Vliet. 

De Krocht, aanvang 14.30 uur

Jazz café - Adam Spoor in café Alex, 

aanvang 16.30 uur

Postzegelveiling - in Pluspunt, aanvang 19.00 uur

Oud Zandvoort - Presentatie ‘Historie en 

Archelogie in de AW-duinen’ door Hans Vader. B 

ibliotheek, aanvang 14.30 uur

Babbelwagen - Thema: Zandvoort 1940-1945. 

Hotel Faber, aanvang 20.00 uur 

Toneeluitvoering - van folklorevereniging ‘De Wurf’ 

in De Krocht, aanvang 20.00 uur

Antiek Rommelmarkt - Pluspunt Noord

Circuit Run - 2e Runner’s World Zandvoort 

Circuit Run. Centrum + Circuit 

Classic Concerts - KRIM kamerkoor uit de Oekranië. 

Aanvang 15.00 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 10 • 2009
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20+21

22
29

29 Tekst en foto Nel Kerkman

Na het welkomstwoord van 

voorzitter Hille Wiedijk nam 

initiatiefnemer en voormalig 

kok Lars Carree het heft in han-

den. Zijn acht jaar ervaring als 

chef-kok in diverse restaurants 

kwam nu goed van pas. Na 

omscholing als verpleegkun-

dige heeft Carree zijn eigen 

bedrijf Medi-Rent opgericht 

en is sindsdien werkzaam in 

de zorg, hulpverlening en edu-

Met deze leus zijn de Kids for 

Animals (de jeugdafdeling 

van de Dierenbescherming 

Haarlem en omstreken) op 

jacht naar oude mobiele 

telefoons. De mobieltjes 

worden ingezameld om 

mensen met een lichame-

lijke beperking met hulp van 

een speciaal opgeleide hond 

catie. Ondanks zijn drukke be-

staan blijft hij vrijwilliger, zo-

wel bij het Rode Kruis als bij de 

Zandvoortse Reddingsbrigade. 

Het idee voor een maaltijd had 

Carree al lang in zijn achter-

hoofd maar doordat de keu-

ken in het Rode Kruis gebouw 

aan de Nic. Beetslaan te klein 

is, kwam het er maar niet van. 

Met het aanbod om gebruik 

te maken van de grote keuken 

van Pluspunt werd zijn wens 

vervuld. 

zelfstandig door het leven 

kunnen. De oude mobieltjes 

leveren geld op waarmee de 

Stichting Hulphond een pup 

kan opleiden. Een pup wordt 

getest op geschiktheid op 

de leeftijd van zeven weken. 

Daarna gaat hij een periode 

in een pleeggezin, waarna 

zijn opleiding begint. Op za-

Voor herhaling vatbaar
Met keukenassistentie van 

enkele vrijwilligers werd 

het voorgerecht ‘de verras-

sing van de kok’ geserveerd. 

Ook het hoofd- en nage-

recht waren heerlijke ver-

rassingen waar iedereen 

overduidelijk van smulde. 

De complimenten aan kok 

Lars waren welgemeend en 

alle aanwezigen gaven aan 

dat deze Rode Kruis activi-

teit wel één keer per maand 

georganiseerd mocht wor-

den. “Dat is beter dan met 

je bord op schoot naar de 

TV te kijken”, was de op-

merking van een dame. 

Ook haar tafelgenoot be-

aamde “dat in je uppie eten 

erg ongezellig is”. Na een 

daverend applaus en een 

presentje voor Carree, aan-

geboden door coördinator 

Elly Keur, en na kofie met 

een slaapmutsje, werden 

alle dames keurig met het 

Rode Kruis vervoer naar huis 

gebracht. De opzet van het 

Nederlandse Rode Kruis, 

afdeling Zandvoort, om al-

leenstaanden een gezellige 

maaltijd aan te bieden, is in 

alle opzichten geslaagd. 

Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Zandvoort had 50 

gasten en vrijwilligers uitgenodigd voor een gezamenlijk 

diner. Bijna was de maaltijd op 25 februari bij Pluspunt 

niet doorgegaan, omdat enkele Rode Kruis vrijwilligers ‘ 

s ochtends nog waren opgeroepen om bij het vliegtuig-

ongeluk te assisteren. 

Gezellig initiatief Rode Kruis  

Maak met jouw oude  
mobiel een ander mobiel!!

Elly Keur bedankt Lars Caree

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Wij zijn op zoek naar een 1e of 2e jaars  

leerling/stagiaire van een kappersopleiding.  

Bel voor inlichtingen:

Gezocht: leerling/stagiaire 

Stephanie Wendelgelst en Nelly Wendelgelst/Spierieus
Haltestraat 22 – Tel. 5730172

terdag 7 maart is er een club-

middag. Ga voor meer info 

over deze speciale Kids for 

Animalsmiddag met allerlei 

activiteiten naar www.kfa-

haarlem.dierenbescherming.

nl. Oude mobiele telefoons 

kunnen tijdens kantooruren 

worden ingeleverd bij het 

dierentehuis te Zandvoort. 

Voor het aankomende seizoen zijn wij nog op zoek 
naar ervaren en gemotiveerd personeel m/v.

Sous chef
Zelfstandig werkend kok
Spoel- en keukenhulpen

Hoofd bediening
Bedieningsmedewerkers

Barmedewerkers
en een 

allround beddenmedewerker.

Lijkt het je leuk om ons gezellige team te komen
versterken, neem dan snel contact op met

Fred van Veenstra: 06-27433249
of per mail: info@beachclubtien.nl of kom langs.
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door Erna Meijer

Maura Renardel de Lavalette. Alleen de prachtige naam al (afkomstig van de Hugeno-

ten) maakt iemand nieuwsgierig om eens nader kennis te gaan maken met deze bijzon-

dere, van oorsprong Rotterdamse vrouw.

Maura is al jong begonnen 

als fotomodel bij de eerste 

Miss Holland, Corine Spier, 

wat zij vijf jaar lang gedaan 

heeft. “Ondanks alle glamour 

kun je erg eenzaam zijn, als je 

in je eentje in Parijs of Berlijn 

zit”, zegt Maura. Eigenlijk 

stond zij al eerder in de be-

langstelling, want van haar 

dertiende tot haar zeven-

tiende was zij lid van het 

Nederlandse ski-jeugdteam. 

Op wat latere leeftijd richtte 

zij zich voornamelijk op het 

free style skiën. 

Door de videoclip ‘Twilight 

Zone’ van de Golden Earing 

kwam Maura in contact met 

de filmer Dick Maas en zo 

werd haar interesse in het 

filmbedrijf aangewakkerd. 

Wie haar website www.

zoomey.nl bezoekt vindt daar 

onder meer een lijst met door 

haar (mede-) geproduceerde 

ilms, documentaires en be-

drijfsfilms, waaronder de 

speelilm ‘Eline Vere’ en ver-

schillende ABN-Amro com-

mercials. Daarnaast verzorgt 

Zoomey Productions

zij ook evenementen, wat kan 

variëren van de uitreiking in 

2002 van de Gouden Loeki 

(de prijs voor de beste STER-

reclame) tot de organisatie 

van een reünie voor oud-

wedstrijdskiers en introduc-

tiefeesten voor 4 à 5000 man.

Een ander talent van deze, zo-

als zij zelf zegt, “duizendpoot 

met ADHD” heeft te maken 

met haar stem. Via de beken-

de dj Alfred Lagarde werd zij 

gevraagd als voice-over en 

dit was het begin van haar 

carrière als stemactrice in 

teken- en animatieilms. Zo 

is zij te horen in Dennis the 

Menace, Jan, Jans en de kin-

deren, De Bende van Vijf en 

de Kleine Zeemeermin. Ook 

voor computerspellen en ra-

dioreclames wordt haar stem 

regelmatig gebruikt. 

“Mijn grote kracht is het 

motiveren van mensen”, al-

dus de ruim achttien jaar in 

Zandvoort wonende mul-

tifunctionele echtgenote 

en moeder van twee kinde-

ren. Haar laatste project is 

de stichting 1216 Forgotten 

Foundation, met als doel 

voor de jeugd tussen twaalf 

en zestien jaar een ‘thuis’ 

te creëren in de vorm van 

een jeugdkroeg. Samen met 

Renz Koning, jeugdwerker bij 

Pluspunt en Charl Bos is zij op 

zoek naar een geschikte loca-

tie, waarbij vooral het voor-

malige horecagebouwtje bij 

het busstation zeer geschikt 

zou zijn. Op korte termijn 

hoopt zij hierover uitsluitsel 

te krijgen, want zij ziet deze 

nieuwe ontwikkeling als 

haar levenswerk. Zodra dit 

rond is, gaat men naast het 

bekende fonds Jantje Beton 

en het Oranjefonds op zoek 

naar andere sponsoren en 

ook zijn meer bestuursleden 

met ‘een hart voor kinderen’ 

zeer welkom.

Voor alle geschetste activi-

teiten kan men bij Maura 

Renardel  de Lavalette 

terecht . Haar adres is 

Kostverlorenstraat 94a, tel. 

06-29077330 of 023-5715491.  

Het circus wil graag met u 

gaan repeteren maar niet al-

leen met u. Ook met uw fa-

milie of gezin, gasten, vrien-

den en collega’s is het plezier 

Johannes Calvijn was een 

belangrijke Frans-Zwitserse 

christelijke theoloog tijdens 

de reformatie en is de naam-

gever van een protestants-

christelijke stroming: 

het calvinisme. Calvijn 

werd geboren als de 

zoon van Gérard Cauvin 

en Jeanne Lefranc en 

was de vierde van zes 

kinderen. Vooral zijn uit 

noord Franse Kamerijk 

afkomstige moeder oe-

fende een vrome invloed 

op hem uit. Door de posi-

tie van Calvijns vader als 

bisschoppelijk ambtenaar, 

kon Calvijn huisonderwijs 

volgen met een groep adel-

lijke jongens. Later volgde hij 

onderwijs aan het College 

der Capetten, een vooraan-

Op onze oproep voor langdu-

rige huurders kwamen nog 

een drietal reacties binnen en 

deze spannen echt de kroon. 

De heer De Bont woont vanaf 

zijn derde jaar in de A.J. van de 

Moolenstraat 44 en aangezien 

hij inmiddels 62 is, komt zijn 

voor iedereen, teambuilding 

ten top!

Eigenaar Dick Hoezee gaat 

met u repeteren. Hierdoor 

groeit u naar de voorstelling 

staande jongensschool, waar 

hij een ijverige leerling bleek 

te zijn Als reformator wordt 

Calvijn vaak in een adem ge-

noemd met Maarten Luther, 

toe waarin u wordt toege-

juicht door degene die niet 

durfden. Hoezee komt bij u 

langs om een en ander uit te 

leggen hoe het in zijn werk 

gaat. Bovenstaand is jaren 

geleden met enorm succes 

uitgevoerd, zelfs met prolon-

gaties in Zandvoort.

Doet u allemaal mee, het is 

één groot plezier om een act 

op te voeren, succes gegaran-

deerd! Dit alles onder leiding 

van de artiesten van circus 

Rigolo. Het circus doet dit al 

twaalf jaar met veel plezier en 

succes met de bewoners en 

de middenstand rondom de 

Nieuwmarkt in Amsterdam. 

Een geweldig initiatief waar 

u met hart en ziel aan mee 

kunt doen. O ja, meedoen kost 

niets dus dat is niet duur. Belt 

u maar, mailen mag ook.

Circus Rigolo: 06-53475703 of 

rigolo@casema.nl.

die zijn 95 stellingen poneer-

de in 1517 toen Calvijn nog 

maar acht jaar oud was.

Wie is die man wiens naam 

we vaak horen als wordt ge-

Circus Rigolo, het kleinste circus van Nederland uit Zand-

voort, slaat haar tent op tijdens de Week van de Zee in 

mei. Het circus wil een aantal voorstellingen geven, sa-

men met u! Daarom moet u zich nu alvast melden om 

dan beslagen ten ijs te komen.

In het vijfhonderdste geboortejaar van Johannes Calvijn 

(1509 -1564) kunt u met hem kennismaken in de thea-

tervoorstelling ‘Calvijn op bezoek’. Zeven bijzondere mo-

menten uit zijn leven worden belicht. Calvijn vertelt over 

wat hem dreef en bezighield en daagt ons met zijn ge-

dachten uit om na te denken over geloof en leven.

Hoog geëerd publiek: 
komt dat zien en... doet u mee!

Theaterproductie 
‘Calvijn op bezoek’ in Zandvoort 

Trouwe huurders 

Dick Hoezee van circus Rigolo

totaal op 59 jaar. Jaap Schraal 

is vanaf zijn geboorte, nu zes-

tig jaar geleden, niet meer 

vertrokken uit zijn woning 

aan de Diaconiehuisstraat 16, 

maar de afgelopen maand 

96 jaar geworden mevrouw 

J.F. Halderman-Zieck heeft 

zegd dat Nederland een calvi-

nistisch landje is? Aan wie zui-

nig leven, hard werken en ‘doe 

maar gewoon’ worden toe-

geschreven? De voorstelling 

is gemaakt en wordt beurte-

lings gespeeld door de theo-

logen en verhalenvertellers, 

Kees Posthumus en Ferdinand 

Borger. Laatstgenoemde 

komt als Calvijn naar 

Zandvoort op uitnodiging 

van Zandvoortse protestan-

ten en katholieken en de 

Protestantse gemeen-

te van Aerdenhout. 

De voorstelling duurt 

een uur, na afloop 

kunt u met Ferdinand 

Borger in gesprek. De 

productie is te zien op 

woensdag 11 maart in 

de Protestantse kerk 

aan het Kerkplein in 

Zandvoort. De aan-

vang is 20.00 uur en duurt 

tot circa 21.00 uur en daarna 

kunt u met Ferdinand Borger 

in gesprek. De toegangsprijs 

tot deze zeer interessante 

productie is slechts € 5. 

BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 

www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke

Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007

M.: 0655 – 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;

•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 

 aankoop, verhuur en beheer;

•	 No cure, no pay;

•	 Gratis waardebepaling van uw woning;

•	 Gratis hypotheekadvies;

•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl, 

 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

 * Vraag naar de voorwaarden

Haarlemmerstraat 5a  Zandvoort Martinus Nijhoffstraat 61  Zandvoort Stationsstraat 3  Zandvoort

•	 Gemoderniseerde	en	uitstekend	onderhouden	halfvrijstaande	woning	(2/1	kap)	
uit	1904	met	besloten	patiotuin!	

•	 Gesitueerd in de dorpskern van Zandvoort, op 1 minuut loopafstand van NS-station en het strand;

•	 Deze woning is recent grotendeels en smaakvol gerenoveerd: een woning om zo te betrekken;

•	 Begane grond: entree, hal, toilet met fontein, sfeervolle living, verbinding naar moderne half open 

keuken vzv div. inbouwapparatuur;

•	 1e verdieping: 2 slaapkamers (1 met dakkapel), moderne badkamer met o.a. ligbad, sep. douche-

ruimte, wastafelmeubel en 2e toilet (wandcloset), kleine bovenliggende bergvliering;

•	 Een	zéér	 royale	halfvrijstaande	zgn.	“split	 level”	woning	met	oprit	voor	meerdere	auto’s,	
garage	en	een	ruime	voor-,	zij-	en	achtertuin!

•	 Gesitueerd aan het einde van de Haarlemmerstraat, aan de rand van het “Groene Hart”;

•	 Begane grond: o.a. royale hal, modern toilet met fontein, 1 slaapkamer, trapopgang naar 1e tussenverdie-

ping en trapje naar…

•	 Souterrain: 1 slaapkamer, moderne badkamer vzv doucheruimte en wastafel, separate was-/droogruimte;

•	 1e tussenverdieping: o.a. ruime eetkamer met toegang tot achtertuin, moderne open keuken vzv div. 

inbouwapp., trapje naar…

•	 Moderne	tussenwoning	met	o.a.	riante	uitbouw	aan	de	achterzijde,	royale	living,	mo-
derne	keuken,	moderne	badkamer,	5	slaapkamers,	voor-	en	achtertuin	op	het	zuiden	
met	achterom!

•	 Gelegen in de geliefde en kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;

•	 Vrij parkeren voor de deur of op naastgelegen pleintje;

•	 Begane grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, royale living met o.a. uitbouw aan de achterzijde, alles-

brander, div. raampartijen en openslaande deuren naar en zicht op de achtertuin, moderne open keuken 

vzv div. inbouwapp.;

Vraagprijs: 
€ 589.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 379.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 249.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

•	 De woning beschikt over een besloten 

patiotuin (ca. 18 m²) op het westen met 

stenen schuur en een achterom;

•	 Een sfeervolle woning in het centrum van 

Zandvoort ; uw bezichtiging waard!

•	  Woonoppervlakte ca. 100 m², perceel 92 

m², inhoud ca. 285 m³.

•	 1e verdieping: zonnige living met o.a. open haard, 

schuifpui naar loggia, doorkijk naar eetkamer, 

trapopgang naar….

•	 2e tussenverdieping: 2 slaapkamers, trapje naar…

•	 2e verdieping: 1 slaapkamer met toegang tot 

balkon, moderne badkamer vzv douchecabine, 

wastafel meubel en 2e toilet; 

•	 Woonoppervlakte ca. 170 m², perceel 323 m², 

inhoud ca. 450 m³.

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne 

badkamer vzv douchecabine, modern wastafel 

meubel en 2e toilet (wandcloset);

•	 2e verdieping: 2 slaapkamers;

•	 Voortuin op noorden en achtertuin op het 

zuiden met achterom en stenen schuur;

•	  Woonoppervlakte ca. 125 m², perceel 104 m², 

inhoud ca. 325 m³.

Oosterparkstraat 23  Zandvoort

Brederodestraat 70  Zandvoort

•	 Een	vrijstaand	en	karakteristiek	woonhuis	(bj	1923)	met	gastenverblijf,	gereno-
veerd	in	een	moderne	stijl!	

•	 Rustig gelegen in de geliefde en rustige “Parkbuurt”;

•	 Begane grond: o.a. sfeervolle en lichte woonkamer met o.a. erker, schouw en hoge raampartijen, nette 

open keuken;

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, nette badkamer met o.a. ligbad en wastafel, was-/droogruimte, 2e toilet, 

riant balkon;

•	 Souterrain/gastenverblijf: woonkamer met zicht op de tuin, moderne open keuken vzv div. inbouwapp., 

slaapkamer, klassieke badkamer vzv o.a. douchecabine, bidet, wandcloset en wastafelmeubel;

•	 Gezellige voortuin op het zuidwesten en een besloten achtertuin (ca. 50 m²) op het noordoosten;

•	 Dit is stijlvol wonen in een bijzonder fraai woonhuis op een geliefde lokatie!

•	 Woonoppervlakte ca. 140 m², perceel 158 m², inhoud ca. 360 m³.

•	 Een	halfvrijstaand	en	charmant	woonhuis	(type	2/1	kap)	uit	1920	genaamd	“Marie”	
met	diverse	originele	details,	parkeermogelijkheid	op	eigen	terrein,	voor-	en	ach-
tertuin	op	het	westen	met	achterom!

•	 Gelegen aan de statige Brederodestraat in Zandvoort Zuid;

•	 Begane grond: o.a. riante hal met glas-in-lood doorkijk naar woonkamer, sfeervolle en ruime 

woonkamer met open haard en visgraat parketvloer, uitbouw aan de achterzijde met schuifpui naar de 

achtertuin, moderne keuken vzv div. inbouwapp., toegang tot kelder, toilet;

•	 1e verdieping: slaapkamer aan voorzijde met opensl. deuren naar balkon op het oosten, slaapkamer 

aan de achterzijde, 3e slaapkamer met dakkapel en toegang tot balkon op het westen, badkamer met 

ligbad, douche, wastafel en 2e toilet;

•	 2e verdieping: ruime zolder/slaapkamer met aangrenzende 2e slaapkamer met dakkapel, diverse 

bergruimten;

•	 De besloten achtertuin is gelegen op het westen en beschikt over een stenen schuur;

•	 Dit goed onderhouden woonhuis is uw bezichtiging waard!

•	 Woonoppervlakte ca. 155 m², perceel 142 m², inhoud ca. 450 m³.

Vraagprijs: € 498.000,- k.k.

Vraagprijs: € 369.000,- k.k.

NIEUW

NIEUW

echter het record in handen. 

Sinds januari van dit jaar 

woont zij namelijk precies 60 

jaar op het J.P. Heijeplantsoen 

16! Deze trouwe huurders zijn 

beslist een kleine attentie of 

felicitatie van woonstichting 

De Key waard.
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Afgelopen vrijdag was het weer gezellig druk in De Krocht, 

waar het Genootschap Oud Zandvoort deze keer aandacht 

besteedde aan het paard in de Zandvoortse samenleving. Al-

vorens voorzitter Ger Cense, met deskundige ondersteuning 

van Jaap Kroon, de beelden van commentaar voorzag, moest 

hem eerst wat anders van het hart. 

De GGD Kennemerland is gestart met een vaccinatiecam-

pagne tegen Hepatitis A. De campagne is bedoeld voor 

kinderen van 1 t/m 15 jaar die op vakantie gaan naar lan-

den waar Hepatitis A veel voorkomt, zoals daar zijn Egypte, 

Kroatië, Marokko en Turkije.

De jaarlijkse landelijke collecte van het Reumafonds staat 

weer voor de deur. In de week van 8 tot en met 14 maart zal 

een van de collectanten ook bij u langskomen om geld in te 

zamelen voor de bestrijding van reuma. Een ingrijpende, vaak 

onzichtbare ziekte die in Nederland een op de vijf mensen 

boven de twintig jaar treft.

In zijn welkomstwoord gaf 

hij aan dat Zandvoort, vol-

gens zijn mening, helaas zijn 

museum kwijt is. “Doordat 

er een andere koers wordt 

gevaren, is het nu slechts 

een expositieruimte ge-

worden. En dat zonder rug-

gespraak met De Wurf, 

Bomschuiten Bouwclub en 

het Genootschap, die veel tijd 

en moeite hebben gedaan 

om het Zandvoorts erfgoed 

te behouden.”

Hierna kwamen alle facetten 

van het Zandvoortse paard 

aan de orde en dat gaf hele 

leuke en interessante beel-

den te zien. Zo werd er een 

foto getoond van een vondst 

in de Kennemerduinen met 

de eerste voetafdrukken van 

een onbeslagen paard van 

1000 jaar geleden. Al in 1824 

werd een Victoria dienstrij-

tuig ingezet om gasten 

naar de diverse hotels te 

brengen en twee jaar later 

vond de eerste wedren in de 

duinen plaats. Grappig was 

een staatje uit 1902 waarop 

de totale Zandvoortse vee-

stapel geregistreerd stond. 

Natuurlijk konden foto’s van 

de schelpenkarren niet ont-

breken, net als de badkoet-

sen, het paardjerijden op het 

strand en de reddingsboten, 

die vroeger door paarden in 

de zee werden getrokken.

In de periode van 2 maart tot en  

met 9 april kunnen kinderen te-

gen een gereduceerd tarief bij  

de GGD worden gevaccineerd.  

Het tarief bedraagt dan slechts  

€ 24 per vaccinatie in plaats van 

€ 36. Op deze manier wil de 

GGD een eventuele uitbraak 

van deze ziekte, vaak vlak na 

de zomervakantie, voorkomen. 

Voor meer informatie over lan-

den waar Hepatitis A voorkomt 

Reuma is de verzamel-

naam voor diverse zeer 

pijnlijke aandoeningen 

aan gewrichten, pezen  

en spieren. Ruim 2,3 mil-

joen mensen leven, als  

gevolg van reuma, met  

pijn, vermoeidheid en  

stijfheid. Tevens met be-

Genootschapsavond over 

paarden in Zandvoort

Start Hepatitis A-vaccinatie Start collecteweek 

Reumafonds

De meeste aandacht ging 

echter uit naar de werk-

paarden van de lokale 

middenstand. Zowel de 

diverse melkboeren als de 

groentemannen beschik-

ten over een paard. Dat 

gold ook voor de kolen-

man en de drankenhandel 

van de irma Brokmeier, de 

orgelman en uiteraard de 

jaarlijkse intocht van Sint 

Nicolaas. Natuurlijk moes-

ten de paarden ook gestald 

worden en het was verras-

send om te horen op welke, 

soms zeer kleine, locaties 

dit gebeurde. Dat de die-

ren regelmatig van nieuwe 

hoeijzers moesten worden 

voorzien, kwam tot uiting 

op een foto van de firma 

Versteege. Het leuke van 

zo’n Genootschapsavond 

zijn de enthousiaste reac-

ties uit de zaal en vooral de 

commentaren bij de ver-

schillende personen op het 

witte doek. 

Zowel voor als na deze pre-

sentatie werden oude beel-

den geprojecteerd en deel 10 

van de serie ‘Zandvoort in de 

vorige eeuw’, met onder an-

dere fraaie sneeuwbeelden, 

werd door alle aanwezigen 

met veel genoegen bekeken. 

Opnieuw een geslaagde 

avond van het Genootschap 

Oud Zandvoort!

of voor het maken van een af- 

spraak kan worden gebeld met 

023-789 1616 (08.30-11.30 uur). 

Een afspraak maken kan ook 

via de website www.ggdken-

nemerland.nl. Om volledig 

beschermd te zijn, moeten 

kinderen tweemaal worden 

gevaccineerd. Op die manier 

is een kind zeker voor 25 jaar, 

maar mogelijk levenslang, be-

schermd.

lastend medicijngebruik 

en frequent bezoek aan 

behandelaars. Onderzoek  

en ontwikkeling van be-

handeling en medicijnen 

kunnen op termijn leiden  

tot genezing. Daar is nog 

veel geld voor nodig. Ook 

via uw steun.

Firma Brokmeier | Foto:  Archief Rob Bossink

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet 

dat de redactie het met de inhoud eens is. De 

redactie behoudt zich het recht voor om inge-

zonden brieven in te korten en plaatsing van 

brieven te weigeren.

L.s.,

Hierbij wil ik reageren op het artikel “Gigantische overlast 

door damherten” die uit de Waterleidingduinen komen om 

overal eten te zoeken. Nu de populatie van deze herten een 

overpopulatie wordt, begint iedereen ineens te sputteren en 

te klagen. Op z’n zachtst gezegd is het inderdaad niet leuk 

als je op de Zeeweg of Zandvoortselaan een hert aanrijd 

met alle gevolgen van dien voor je auto, jezelf en het hert, 

of dat je auto schade oploopt omdat er twee mannetjes aan 

het vechten zijn. Maar indien men goed verzekerd is, is dit 

allemaal op te lossen. En dat er plantjes uit je tuin verdwijnen 

of je heg wordt kaal gegeten, is ook over heen te komen. 

Wat men alleen vergeet is dat er al geruime tijd geleden 

gewaarschuwd werd voor de (op handen zijnde) overpopulatie 

van de damherten. Deze beesten hebben in de duinen totaal 

geen natuurlijke vijanden, hun leef- en eetgebied wordt ook 

nog eens ondermijnd door de zogenaamde wilde koeien die 

daar rondlopen. Destijds werd er al gezegd dat de populatie 

van de herten op een andere manier een halt toe moest 

worden geroepen door bijvoorbeeld het afschieten van de 

herten. Maar nee, toen stond er gelijk weer een groep gei-

tenwollen sokken figuren op die riep dat dit beslist niet kon, 

dit was beestonwaardig en niet nodig. Nu ziet men de gevolgen 

hiervan. Nu is er een veel groter probleem waar een oplossing 

voor moet worden gezocht. 

Voorstel, snoer de geitenwollen sokken figuren eens de mond 

en dan zal inderdaad een groot gedeelte van de herten af-

geschoten moeten worden. Men ondervindt nu de gevolgen 

van een (relatief) klein leefgebied. Met een paar jaar is de 

populatie toch weer aangegroeid.  Als het op de Veluwe wel 

kan, door de overlast van de wilde zwijnen, waarom hier 

dan niet? 

M. van Zijtveld

Zandvoort

Geachte redactie,

Opnieuw lees ik in uw krant dat er in Zandvoort overlast is van 

damherten.

Het lijkt erop dat veel mensen zich niet bewust zijn dat 

Zandvoort ook bij een geweldig mooi natuurgebied hoort. De 

Amsterdamse Waterleidingduinen is een industrie gebied voor 

drinkwater en een van de grootste en mooiste natuurgebieden 

van Nederland. Daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Als 

dat gebied er niet zou zijn dan was het volgebouwd met van 

alles en nog wat.

Ik kan iedereen aanraden te gaan wandelen in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen en daar de natuur gaan beleven. Er worden 

regelmatig excursies gegeven en drie keer per maand gaan lieve 

vrijwilligers als gids op zondag mensen rondleiden. Mijn wens 

is dat er ook op school en thuis aan kinderen met veel liefde 

over de natuur wordt verteld en dat ze met de kinderen  naar 

de Amsterdamse Waterleidingduinen zullen gaan en ze daar 

vertrouwd maken met al wat leeft, groeit en bloeit.

Dat de damherten in de tuinen van mensen komen om de viool-

tjes te eten daar zijn ook oplossingen voor te bedenken. En 

bestuurders van auto’s kunnen rekening houden met overste-

kende damherten en hun snelheid verminderen. De natuur bij 

dieren is dat als er niet genoeg voedsel is ze vanzelf uitsterven 

of geen jongen meer krijgen.

Liefdevolle groet,

Inge de Hartog
Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Starters opgelet, koop nu met STARTERSLENING*!

Vraagprijs: € 157.500,= k.k.

Bm. van Alphenstraat 55-14

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

Hogeweg 56-14

Vraagprijs: € 169.000,= k.k.

Vraagprijs: € 115.000,= k.k.

Van Galenstraat 114

De Schelp 50*
Zaterdag 7 maart open huis 

van 11.00 tot 14.00 uur 

U bent van harte welkom!!

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.

Vraagprijs: € 149.950,= k.k.

Kromboomsveld 15

Hogeweg 61rd

Vraagprijs: € 217.500,= k.k.

Dr. C.A. Gerkestraat 51 zwart

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

Nassauplein 3

Vraagprijs: € 229.000,= k.k.

Spoorbuurtstraat 20

Vraagprijs: € 224.950,= k.k.

Celsiusstraat 192-16

Vraagprijs: € 235.000,= k.k.

Trompstraat 17-6

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Tjerk Hiddesstraat 2-5

Vraagprijs: € 229.500,= k.k.

Swaluestraat 23a

Vraagprijs: € 239.000,= k.k.

Dr. C.A. Gerkestraat 30 rood

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Van Lennepweg 149

Vraagprijs: € 239.000,= k.k.

Ronald Ketellapperstraat 15

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Zuiderstraat 2B

Vraagprijs: € 539.000,= k.k.

Patrijzenstraat 10*

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Schouten

*Starterslening niet van toepassing
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kelijke expositieruimte om 

vervolgens via het bovenzaal-

tje en langs het thema bad-

plaats en toerisme uit te ko-

men op de twee ruimtes aan 

de voorkant van het gebouw. 

In deze zaaltjes staan nu de 

kunstwerken tentoongesteld 

op nagebouwde strandrek-

ken en op richels langs de 

door Nel Kerkman

De nieuwe tentoonstelling 

was gekoppeld aan de herin-

richting van het museum. In 

plaats van linksom is de tijds-

lijn van Zandvoort nu rechts-

om geplaatst. Het verleden 

van Zandvoort heeft de plek 

ingenomen van de oorspron-

Drukbezochte opening duotentoonstelling 
In de vernieuwde ‘galerie’ van het Zandvoorts museum 

was het vrijdagmiddag een drukte van belang. Vele geno-

digden waren op de vernissage van ‘ik teken ervoor’ aan-

wezig. Op grote verrijdbare rekken stonden de cartoons en 

schilderijen van kunstenaar Hans van Pelt en de etsen van 

kunstenaar/wethouder Marten Bierman tentoongesteld. 

Gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, Ton Hooij-

maijers (VVD) verrichtte de opening.

wanden. Het vissershuisje is 

veranderd in een documenta-

tieruimte met in het midden 

een grote tafel waar iedereen 

via computers informatie over 

Zandvoort kan vinden. 

Vetgemest varkentje 
Vo o rd at  g e d e p u t e e rd e 

Hooijmaijers de opening zou 

verrichten, nam wethouder 

Gert Toonen het woord. In 

zijn speech benoemde hij de 

commotie die ontstaan was 

bij de verbouwing van het 

museum. “En zoals u ziet”, ver-

volgde Toonen, “is de collectie 

met geluiddragers van Attema 

niet aanwezig. De indeling van 

het museum is veranderd en 

geeft nu een ruimere indruk.” 

Met een korte onderbreking 

kwam Toonen terug met aan 

een lijntje een vetgemest 

spaarvarkentje waar de nep 

euro’s overal uitstaken. Het 

was een knipoog naar de 

campagne ‘watkiesjij.nu’ waar 

Hooijmaijers met een (kunst)

koe door de Klaverstraat liep. 

Na de grap was het woord aan 

Hooijmaijers die in een erg 

lange toespraak uiteraard het 

Vlnr. Bierman, Hooijmaijers, Toonen en Van pelt | Foto: Rob Bossink

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

DE SALON
Opening 18 maart

Voorheen gevestigd in de Zeestraat bij Boudoir Personal Styling, verhuist nu 

naar de Bilderdijkstraat 30 zwart. Gedurende de maand maart en april kunt u 

gebruik maken van diverse openingsaanbiedingen.

       SALONS    PARFUMS    MAKE UP    SKINCARE

GEZICHTSBEHANDELING € 65,=

huidanalyse met de computer

uitgebreid verzorgingsadvies met het skin schedule

vitaal huidverzorgingsplan voor thuis

oppervlakte reiniging

dieptereiniging + stoombehandeling

onzuiverheden verwijderen

wenkbrauwen modelleren + evt. verven

oogzone behandeling

gezichtsmassage

masker

dagverzorging

uitgebreid make up advies met de nieuwste make up van Ariane Inden

U ontvangt bij deze behandeling een complete gezichtsverzorgingset 

t.w.v. € 55,= cadeau. Deze set bestaat uit een extra mild massage 

cleanser, een soft balancing lotion of re-activating clarifying lotion

 en een dag/nacht crème.

Bel voor een afspraak met Laura Bluijs

06-43049362

Gezellige voorjaarsbolletjes
voor binnen en buiten.

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - dinsdags gesloten

Violen - Primula’s -  
bollen op pot

Voorjaarsbemesting

Jobtide biedt u dezelfde volledige flexibiliteit, service, garanties en scherpe tarieven  
die het bedrijfsleven inmiddels van ons gewend is.

Wij hebben professionele krachten voor u klaar staan in onder andere:
• Bouw en afwerking
• Interieur verzorging

Jobtide verzorgt de selectie, begeleiding, verloning en controle zodat u zonder zorgen  
uw “werknemer” binnen kunt laten. Neem snel contact met ons op en ontdek de voordelen,  
die het inzetten van een uitzendkracht u kan bieden.

Info: 023-8887340 of per e-mail: info@jobtide.nl

Ook voor particulieren is  

Jobtide uitzendbureau de  

ideale partner.
De Gereformeerde Kerk van Zandvoort is door besluit van 

haar kerkenraad van 26 juni 2007, bekrachtigd op 3 sep-

tember 2007, per 8 oktober 2007 ontbonden.  

De rekening en verantwoording van de vereffening liggen 

per 10 maart 2009 gedurende twee maanden voor belang-

hebbenden ter inzage bij de secretaris van de vereffenings-

commissie, de heer Y. Brune,Lorenzstraat 282, 2041 SM 

te Zandvoort. De boeken, bescheiden en andere gegevens-

dragers van de Gereformeerde Kerk van Zandvoort worden 

bewaard door het Noord- Hollands Archief, Jansstraat 40, 

2011 RX te Haarlem.

Zandvoortse sportclubs, 

vergeet u zich niet aan te melden 

voor het Sportgala 2009?

 DE ZANDVOORTSE APOTHEEK

Raadhuisplein 8, 2042 LR Zandvoort Tel. 023 - 5713185

Bij

De Zandvoortse Apotheek

De hele maand maart en april

Glucavit ( glucosamine) 750 mg

60 st van € 16.95 voor € 10.00

120 st van € 23.40 voor € 14.00 Sanna van Vliet is geboren 

in Hilversum en speelde als 

kind al piano. Spoedig zou 

zij in diverse bandjes spe-

len en zingen. Zij studeerde 

aan de Djam in Amsterdam 

en na een jaar (1993) wordt 

zij aangenomen aan het 

Koninklijk Conservatorium 

in Den Haag met als hoofd-

vak jazzzang. Daar stu-

deerde zij bij Judy Niemack, 

Rachel Gould en Jeanne Lee 

en piano bij Frans Elsen 

en studeerde af in twee 

hoofdvakken: jazzzang 

UM (Masters Degree) in 

1999 en jazzpiano 1e fase 

(Bachelors Degree) in 2002. 

In haar tweede studiejaar 

richt zij haar eigen kwartet 

op waarmee zij optreedt 

op verschillend jazzpodia, 

jazzfestivals en op de radio.

Ze trad onder meer op 

met Ruud Jacobs, Frans 

Elsen, John Engels, Rob van 

Kreeveld en Joost van Schaik. 

Op dit moment geeft zij jazz-

zangles en vocaal comboles 

aan het Koorenhuis, cen-

trum voor kunst en cultuur 

in Den Haag en was ze gast-

docent jazzzang op de con-

servatoriums in Maastricht, 

Groningen, Enschede en 

Den Haag. Op het Koninklijk 

Conservatorium in Den Haag 

geeft zij bovendien vocale 

improvisatie, geen hoofd-

vak, waar onze plaatsgenote 

Sanne mans één van haar 

studenten is.

Het concert in De Krocht be-

gint om 14.30 uur en de toe-

gangsprijs is €15. Studenten 

krijgen een korting van € 5.

In het kader van de Jazz in Zandvoort-concerten in De 

Krocht is komende zondag zangeres Sanna van Vliet te 

gast. Het Trio Johan Clement, bestaande uit Johan Cle-

ment (vleugel), Erik Timmermans (contrabas) en Frits 

Landesbergen (slagwerk), zal haar begeleiden.

Sanna van Vliet in 
Jazz in Zandvoort

circuit, de Middenboulevard 

en zelfs het LDC naar voren 

haalde. Gelukkig begreep 

Hooijmaijers dat er ook een 

opening gedaan moest wor-

den en refereerde hij aan 

zijn persoonlijke connectie 

met Bierman. Een klein mis-

verstand dat de kunst van 

Bierman een leuke hobby 

was, werd direct door Van Pelt 

gecorrigeerd. Al kletsend en 

zwetsend over (kw)etsende 

cartoonisten werd het tijd om 

de bijzondere en unieke etsen 

van Bierman en de kleurrijke 

kunstwerken van Van Pelt te 

gaan bezichtigen. De vele 

cartoons gaven een blik van 

herkenning en zorgden dat 

de bezoekers glimlachend 

het Zandvoorts museum ver-

lieten. 

De tentoonstelling is tot en 

met 19 april te bezichtigen. 

Het Zandvoorts Museum 

aan de Swaluëstraat 1 is van 

woensdag t/m zondag van 

13.00 tot 17.00 uur geopend. 

De toegangsprijs voor volwas-

senen is € 1,15. Kinderen en 65 

plussers betalen € 0,45.

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310,

2040 VB Zandvoort. De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden

Tot 21 km p/uur • 70 km bereik • grootste assortiment 3 en 4 wielers

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

NU OOK VOOR BROMMOBIELEN

scootmobiel via gemeente aanschaffen met PGB (persoonsgebonden  

budget) geen probleem. Kom langs voor advies en informatie!

Rob Greeven

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl Kim Dekker

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Timo Greeven Suzanne Schouten

De lente komt eraan!!

Vraagprijs: € 549.000,= k.k. Vraagprijs: € 439.000,= k.k.

 

Zandvoort

 

Zandvoort

Brederodestraat 96 Frans Zwaanstraat 42c

 Deze BIJZONDER KARAKTERISTIEKE en UITSTE-
KEND ONDERHOUDEN woning is gelegen op een 
zéér geliefde locatie in ZANDVOORT ZUID op 
slechts 300 meter van het strand en de duinen. De 
woning is uitermate speels ingericht zo beschikt 
het o.a. over een royale living met een fraaie 
schouw, 3 ruime slaapkamers, een kantoorruimte, 
én parkeermogelijkheden voor meerdere auto’s 
op eigen terrein.

• Unieke woning op een bijzondere locatie gelegen;

• Parkeermogelijkheden op eigen terrein;

• Heerlijk zonnig balkon aan de master bedroom; 

• Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden;

• Woonopp. ca. 150 m2, perceelopp. 245 m2.

Deze UITSTEKEND onderhouden HALFVRIJSTAANDE 
woning is gelegen op een UNIEKE locatie direct 
aan de ZUID DUINEN in Zandvoort. Het is hier 
fantastisch wonen op een super locatie. Het 
beschikt o.a. over een prettige woonkamer met 
open haard, 3 slaapkamers, een fraai aangelegde 
achtertuin, een garage én een oprit voor meerdere 
auto’s! Maak snel een afspraak voor een over-
tuigende bezichtiging!

• Woning gelegen op een héérlijke locatie direct aan de 

duinrand;

• Hoekwoning v.v. een garage en oprit voor meerdere auto’s;

• Mogelijkheden voor het plaatsen van dakkapellen op de 2e 

etage;

• Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden;

• Woonoppervlakte: ca 115 m2, perceeloppervlakte 331 m2.



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand maart:

Kruidentuintjes
Gevulde kipfilet met bieslook-roomkaas

100 gram  € 0,99
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Hobby - Art - Gasthuisplein

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

H&T Klussenbedrijf - 06 25548778

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxalex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Aanbieding van de maand maart:
Alle vouwgordijnen 10% korting!

H & T Klussenbedrijf
Onderhoud, renovatie en nieuwbouw,
24 uursservice

Tony van Haren
Allround en altijd de goedkoopste!

15% korting op arbeidsloon

Hogeweg 62/9 - Zandvoort
Tel. 06-2554 8778
tonysklussen@gmail.com

Haltestraat 48

2042 LN Zandvoort

023-5733092

www.chocoladehuiswillemsen.nl

Lente komt er aan!
Chocolade tulpen

zakje 150 gr € 3,25

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Geweldige wijn uit Zuid-Afrika

Niel Joubert
in rood en wit

nu per fles van € 5,95 voor € 4,95
6 voor € 25,--

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 5% korting 

op de gehele collectie

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  

afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS
 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

vindt u ook leuke, hippe,  

artistieke cadeauartikelen

en klein meubelen.

Hobby-Art blijft
steeds verrassend!

Gasthuisplein 6 (naast het Circus)

Bij

5% korting cursus  
tiener- of kinderyoga
Initiatief van Nympheia- ontdek 
een nieuwe ervaring van welzijn

www.yogavoorkids.com

Voor ZandvoortPas houders

hele maand maart:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bij aankoop van  
een merk zonnebril

gratis kinderzonnebril.

Top	3!
3 x 100 gram vleeswaren

Lever	+
Ontbijtspek	+
Tongeworst

€ 3,25
Haltestraat	54	-	T.	023-5712451Op vertoon van de ZandvoortPas

een les huiswijn i.p.v. € 17,50

voor € 16,- (wit, rood of rosé)
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Officieel SIKKENS dealer

Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting op
zwangerschapscursus

Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Terwijl haar leeftijdgenootjes nog op 

school zaten, had Carmen op zeven-

tienjarige leeftijd al een eigen winkel 

geopend: “Dat was in een tijd dat het 

nog allemaal heel anders was, maar 

het leek mij gewoon leuk om een eigen 

zaak te runnen. Dus heb ik dat gedaan. 

In de loop der jaren heb ik verschillende 

winkels gehad in Amsterdam en in de 

Cronjéstraat in Haarlem. Ik ben altijd 

al erg zelfstandig en ondernemend ge-

weest.”

Ruim zeventien jaar geleden opende 

Carmen samen met haar man Frits de 

woonwinkel De Bode. “Het is meestal 

behoorlijk druk in de zaak, dus aan 

klandizie geen gebrek. De klanten 

kunnen bij ons ook altijd terecht 

voor deskundig en persoonlijk advies 

over interieurstyling en design. We 

hebben allebei nog steeds ontzet-

tend veel plezier in ons werk, omdat 

het voor ons een uitdaging blijft om 

de winkel zo goed mogelijk te run-

nen”, vertelt Carmen enthousiast. 

“Mijn dochter is eigenaresse van 

Hobby Art. Samen kwamen we op 

het idee voor het ontwerpen van sty-

lingkamers. We hopen dat het idee 

bij het publiek zal aanslaan, maar 

dat is natuurlijk even afwachten. Het 

is in ieder geval al heel erg leuk om 

samen met mijn dochter te werken. 

We vullen elkaar goed aan”, aldus 

Carmen. 

ZandvoortPas
Op vertoon van de ZandvoortPas 

geeft De Bode 5% korting op alle 

artikelen. Een leuke aanbieding die 

al een tijdje goed loopt. Het scheelt 

altijd weer in de portemonnee”, al-

dus Carmen. 

De Bode, Bodeweg 2, tel. 5718845, 

www.de-bode.nl 

De sfeervolle woonwinkel De Bode heeft een 

ruim assortiment aan o.a. meubels, antiek, 

woonaccessoires, schilderijen, verlichting, ser-

vies, textiel, manden, beelden, fotolijsten, sie-

raden en outdoorkleding. Kortom, bij De Bode 

kunt u terecht voor alles in en om het huis. “Op 

dit moment is de lampen en kinderhoek uitge-

breid. We zijn altijd bezig om de winkel er zo 

mooi mogelijk uit te laten zien”, lacht eigena-

resse Carmen. 

De Bode heeft alles voor in en om het huis
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Raad van Advies van Univé-VGZ-IZA-Trias regio 1. Tevens is hij 

voorzitter van de stichting Strandbridge-activiteiten en sinds 

een paar maanden voorzitter van SV Zandvoort. “Samen met 

vice-voorzitter Wim Buchel ben ik zeer enthousiast over deze 

club met 650 leden, waaronder 350 jeugdspelers,” aldus deze 

doener. Met spijt in zijn hart heeft hij onlangs na 13 jaar be-

sloten te stoppen met zijn werkzaamheden voor Zorgcontact.

Tja, en dan toch de politiek. In 1998 werd hij namens het CDA 

wethouder met onder andere de portefeuilles toerisme en 

economie, sport, personeelszaken, verkeer en vervoer. Vooral 

de eerste vier jaar (hij heeft uiteindelijk twee raadsperiodes 

meegemaakt) waren voor hem fantastisch, 

maar er is achteraf toch sprake van een 

bepaalde teleurstelling. Dit betreft 

vooral de trage ontwikkelingen 

rondom de Middenboulevard, de 

gemiste kans om in het Louis 

Davis Carré een cultureel cen-

trum te realiseren en het ge-

geven dat de contacten met 

de provincie en het Rijk wat 

verwaterd zijn.

Bewust houdt Hogendoorn 

zich nu vooral met zijn hobby’s 

bezig. Zo is hij een fervent boe-

kenlezer, waarbij biograieën zijn 

grote voorkeur hebben. Daarnaast 

bridget hij zowel op de woensdag 

als de donderdag bij de Zandvoortse 

Bridgeclub en bezoekt hij drie keer per week 

de sportschool. Eén keer per maand is het bijzonder ge-

zellig met ‘de club van zes’, naast Hans bestaande uit Eg 

Poster, Jaap Kroon, Ben Zonneveld, Wim Buchel en Gerard 

Versteege die steeds weer iets aparts ondernemen. Rustig 

oud worden zit er voor hem niet in, de geraniums blijven 

ver uit zijn buurt en daar kan Zandvoort nog steeds de 

vruchten van plukken. Zoals de kop van een onlangs ver-

schenen artikel over hem al aangeeft: “Hij staat met de 

poten in de samenleving!”

Dorpsgenoten

Hans is als oudste jongen geboren in Oudewater in een degelijk 

rooms-katholiek gezin met acht kinderen. Na de Mulo-A kon 

hij direct terecht bij Douwe Egberts in Utrecht, waar zijn loon 

van l. 60,- tevens bestond uit gratis kofie, thee en een pakje 

shag. Zo begon hij al op vroege leeftijd met roken en het is dus 

bijzonder knap dat hij vorig jaar zomer van de één op de andere 

dag besloot hiermee te stoppen!

Zijn cv is indrukwekkend. Hans werkte zeven jaar 

bij de Marechaussee, waar hij ook zijn vrouw 

Diny heeft opgespoord met als resultaat 

twee fraaie dochters met echtgenoten 

en drie kleinkinderen, die tot zijn groot 

genoegen nog iedere maandag met 

zijn allen thuis komen eten. “Ik ben 

een echt familiemens”, aldus Hans. 

Na een HBO-opleiding sociale arbeid 

bij de gemeenten Voorschoten en De 

Bilt, kwam hij in 1973 bij de provincie 

Noord-Holland in dienst. Hogendoorn: 

“In vele managementfuncties ben ik 

daar tot 1997 werkzaam geweest, uitein-

delijk als hoofd van de afdeling Welzijn en 

Volksgezondheid en plaatsvervangend direc-

teur van de Dienst Welzijn, Economie en Bestuur. 

Ik ben er bijzonder trots op dat ik op 29 april 1993 

benoemd ben tot Oficier in de orde van Oranje Nassau.”

In 1973 kwam het gezin Hogendoorn in Zandvoort wonen, in eer-

ste instantie in een lat aan de Keesomstraat. In die tijd was de 

politiek nog geen optie, want naast zijn dagelijkse werkzaam-

heden had Hans in die jaren nog vele nevenwerkzaamheden, 

zoals docent aan de Noordhollandse Bestuursacademie, lande-

lijk voorzitter van de bond van provinciaal personeel, bestuurs-

lid ambtenarencentrum en bestuurslid Europese Vakbeweging. 

Ook nu nog (“want iemand moet het doen”) is hij lid van de 

Hans Hogendoorn

door Erna Meijer

Beslist geen onbekende in het Zandvoortse, maar het is 

interessant om te weten hoe het allemaal zo gekomen is. 

Daarom een uitgebreid en uiterst gezellig gesprek gevoerd 

met deze nu 69-jarige bestuurder in hart en nieren. 

                        Hans Hogendoorn

 Maart nog niet  
in lentemodus

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving

Zandvoort en Bentveld 

hadden tot 27 centimeter 

sneeuw. Toen op 4 maart de 

wind wegviel in de avond 

en het breed opklaarde in 

de van origine ijskoude arc-

tische lucht, koelde het in-

tens af en werd het op een 

aantal plaatsen recordkoud 

in de nanacht. Zeer op-

merkelijk was dat het nog 

geen vijf dagen na de in-

tense kou bijna voorzomers 

warm werd met plaatselijk 

20 graden in het land.   

Dit jaar hebben we zeker 

geen winter in huis begin 

maart en lenteweer is het 

evenmin. 

Met pijn en moeite kwa-

men we even aan de dub-

bele temperatuurcijfers 

afgelopen weekend, maar 

de komende pakweg tien 

dagen zit er nog geen 

zwoel lenteweer in en be-

houden we die vrij vlakke 

temperatuurlijn. Voor rond 

half maart zien we (althans 

op de weerkaarten van het 

Europese rekenmodel) een 

flink hogedrukgebied ge-

projecteerd worden rich-

ting Noord-Europa en dat 

zou een koude noord - of 

noordoostenwind kunnen 

opleveren bij ons. Het is 

geen ondenkbaar scenario. 

De komende dagen blijft 

het meestentijds bewolkt 

en gedurende de hele 

periode tot en met het 

weekeinde kan er perio-

diek wat regen vallen in 

Zuid-Kennemerland. Veel 

regen komt er trouwens 

niet aan in onze contreien, 

maar het is mogelijk net 

genoeg om een nat pak te 

halen. 

Toch zijn er wel een aantal 

betere momenten met zon 

tussendoor. Deze donder-

dag bijvoorbeeld leverde 

niet eens zulk naar weer 

op. Het is eigenlijk maar 

kil met meestal 7 graden 

overdag en in de nacht en 

vroege ochtend kan het, 

mits het goed uitklaart, 

een keer afkoelen richting 

vriespunt, zoals we deze 

donderdagochtend zagen. 

Het is heel gewoon weer 

voor begin maart, maar 

voor lenteliefhebbers een 

beetje afzien voorlopig.

weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 7 7 8 8

Min 1-2 4 3 3

Zon 25% 25% 30% 20%

Neerslag 30% 55% 25% 55%  

Wind nnw. 4 nw. 3-4 wnw. 3-4 zw. 4

Maart 2005 startte legendarisch weerkundig gezien en 

enkele dagen lang was het winter zoals het nog niet eer-

der was geweest in die periode van het jaar. Als gevolg 

van een aantal rondtollende storingen in het Noordzee-

gebied vielen er ongekend grote hoeveelheden sneeuw. 

Vooral in de noordelijke Randstad en in het noorden van 

het land werden sneeuwhoogtes van 30-55 centimeter 

gerapporteerd. Nog nooit viel er zoveel sneeuw in hele 

korte tijd en dat ook nog eens in een maand als maart. 

Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ga dan naar onze vestiging 
aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340

Jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft! 

Jobtide uitzendbureau 
is voor verschillende 
opdrachtgevers op zoek naar:

Klantvriendelijke winkelmedewerkers
Handig technisch personeel
Gastvrije horeca medewerkers
Praktisch schoonmaakpersoneel
Flinke medewerkers voor in de bouw

DE SALON
Opening 18 maart

Voorheen gevestigd in de Zeestraat bij Boudoir Personal Styling, verhuist nu naar

 de Bilderdijkstraat 30 zwart. Gedurende de hele maand maart en april kunt u gebruik maken

 van diverse openingsaanbiedingen.

Excellence Skin Ology Treatment 90 min. normaal € 150,= nu € 100,=

Wanneer u bij deze behandeling een product aanschaft van La Colline ontvangt u tevens een “special glow” set 

t.w.v. € 110,= cadeau! 

De huidstructuur is direct gladder en heeft een prachtige uitstraling. Een compleet programma om de 

huidvernieuwing te stimuleren. Revitaliserend en verbeterd de uitstraling van de huid.

Gegarandeerd direct zichtbaar resultaat.

Een unieke wellness ervaring door de combinatie van oosterse en westerse behandeltechnieken.

Een holistische benadering voor het ontspannen van lichaam en geest.

Een subtiele combinatie van ontspannende rug, hoofdhuid, hand en voet massages.

Op 31 maart is er een La Colline promotiedag. U kunt zich op geven voor een kennismakingsbehandeling welke zal

worden uitgevoerd door een La Colline specialiste. Deze behandeling kost € 25,= , dit bedrag komt te vervallen 

wanneer u de verzorging van La Colline aanschaft en dan ontvangt u ook nog een wash off t.w.v. € 48,= cadeau!

Bij besteding boven de € 250,= ontvangt u een bodycream of vital eye set t.w.v. € 239,= cadeau! 

BEL VOOR EEN AFSPRAAK:

Laura Bluijs    06-43049362

SPA & Beauty Zandvoort

De allereerste exclusieve Alessandro SPA in Nederland opent binnenkort 

haar deuren aan de Hogeweg 29 in Zandvoort

SPA, Wellness, Nails, Manicure, Pedicure, Anti Aging, 

Zuurstofbehandelingen, Mineral Make up Visagie, Massages etc.

Met uitsluitend zeer hoogwaardige producten en merken

Voor meer informatie: info@alessandro-spa.nl

Only Quality Has A Future

In samenwerking met Genootschap Oud Zandvoort en de 

bibliotheek, vertelt Hans Vader op 10 maart om 14.30 uur 

over de historie en archeologie van de Amsterdamse Water-

leidingduinen (ADW).

Hans Vader is pr-medewer-

ker van de Historische werk-

groep ADW die bestaat uit 

een aantal enthousiaste 

vrijwilligers. De lezing gaat 

in op de boeiende historie 

van de AWD in relatie tot 

de mensen die er woon-

den, werkten en recreëer-

den. Thema’s variëren van 

archeologische vondsten 

tot oude grenzen, voorma-

lige boerderijen, natuur en 

recente vondsten in het 

duin. De informatie wordt 

afgewisseld met het to-

nen van oude foto’s. Adres: 

bibliotheek Duinrand afd. 

Zandvoort, Prinsesseweg 

34. De toegang is gratis.

In het kader van de 

Boekenweek heeft de bi-

bliotheek in samenwerking 

met Pluspunt de auteur 

Kester Fredriks woensdag 

11 maart om 10.30 uur voor 

een lezing uitgenodigd. 

Sinds 1981 schrijft hij voor 

NRC Handelsblad toneel-

recensies, beschouwingen, 

reportages, natuurscè-

Activiteiten in de bibliotheek 

nes en reisverhalen. Zijn 

roman ‘Hölderlins toren’ 

werd bekroond met de Van 

der Hoogtprijs voor litera-

tuur. In aansluiting bij het 

thema van de Boekenweek 

zijn twee rijk geïllustreerde 

boeken van Freriks die pas-

sen in de Angelsaksische 

traditie van ‘nature writing’. 

Reserveren kunt u bij de bi-

bliotheek: tel. 023-5714131 of  

www.bibliotheekduinrand.

nl. 

Printing People Zandvoort

Tel. 023-8887255
Printing People Design

Kleine Krocht 2 

2042 JN  Zandvoort

zandvoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig? 

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Ontwerp

Huisstijlen 

DTP 

Flyers

Folders 

Posters 

Vlaggen 

Spandoeken 

Beachflags 

Stickers 

Beurssystemen 

Textielbedrukking

Alleen gaande vluchteling- en weeskinderen
In het Grote Meren gebied zijn tienduizenden kinderen het slachtoffer geworden van de 
jarenlange oorlog. In de totale chaos zijn zij hun ouders kwijtgeraakt. Het aantal kinderen, 
dat gescheiden is van hun ouders, neemt nog steeds dramatisch toe. Zonder de begeleiding 
van ouders en/of vaste verzorgers zijn deze kinderen extra kwetsbaar. Ze lopen gevaar voor 
misbruik, geweld en exploitatie. Jongens en meisjes worden geronseld en zelfs ontvoerd uit 
de vluchtelingenkampen om als kindsoldaat mee te strijden in rebellenlegers en meisjes 
worden vaak seksueel misbruikt.
 
Unieke opvangcentra
Kinderen hebben speciale bescherming en zorg nodig. Stichting World Initiative for Orphans 
(WIO) uit Den Haag gaat met locale medewerkers en internationale partners opvangcentra 
openen speciaal voor vluchteling- en weeskinderen in Oost-Congo. Er wordt gezorgd voor 
registratie, voedsel, medische zorg en herstel van onderwijs. Indien mogelijk worden de 
kinderen met de eigen familie herenigd.
 
Het opvangcentrum voor 576 kinderen bestaat uit 12 units, inclusief medische post 
en leslokalen. Voor € 50.000 kan er een complete unit worden geplaatst, die veiligheid en 
zorg biedt aan 72 kinderen van 0-16 jaar. Deze kinderen wordt letterlijk het leven gered.
Het is de grote uitdaging om in de komende weken een complete Zandvoortse unit bij elkaar 
te sparen.Tientallen activiteiten zijn al gestart, en voor geinteresseerden is er een 100- idee-
enlijst beschikbaar.De actie “Zandvoort bouwt mee” eindigt op 5 april.
 
Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoorthelpt.nl  
& www.kinderhulpcongo.nl
Giro 3444 tnv Stichting WIO - Den Haag
 

Actie 
Kinderhulp Congo

GIRO 
3444
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Locatie Noord Locatie Centrum
Wijksteunpunt  Willemstraat 20
 Zandvoort Noord 2042 VB Zandvoort
Flemingstraat 55 Tel: 023 571 73 73
2041 VW Zandvoort 

Tel: 023 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

CURSUSSEN EN WORKSHOPS

Computercursus voor Senioren.
Er is nog plaats bij de Snuffelcursus, basiscursus en vervolgcursus. 
Op dinsdag van 10.00 u – 12.00 u in de Bibliotheek en op don-
derdag van 10.00 u – 12.00 u in Pluspunt Noord. 

Opgeven en informatie bij Pluspunt Centrum tel 571 7373

Fotografie gevorderden/beginners
Maandag 19:30 – 22:00 uur

Maandag 16 maart- 27 april

Nordic Walking
Dinsdag 9:00 – 10:00 uur

24 maart – 12 mei 

Activiteiten
Kinderdisco vrijdag 6 maart HUIS ANUBIS
Deze maand is het thema Huis Anubis. Een DJ zorgt met speciale 
griezel muziek dat alle kinderen lekker kunnen dansen en springen. 
Tijdens dit griezelfeest  is de zaal ingericht als n echt griezelhuis….
Een groep ervaren vrijwilligers,onder leiding van een beroeps-
kracht van Pluspunt, begeleidt deze avond en maakt er elke keer 
een feest van. De kinderdisco is er voor kinderen van 6 t/m 11 
jaar. Tijdens de disco kunnen de kinderen snoep, chips en drinken 

kopen. Eén glas limonade is bij de prijs inbegrepen. Prijs: € 1,-- 

Chill Out
Zit je in groep 7 of 8 en kom je uit Zandvoort, dan kun je  
voortaan op elke dinsdag, woensdag en donderdag van 15:00 tot 
17:00 naar ons jeugdhonk “Chill Out” komen.  Je kunt hier lekker 
“chillen”, spelletjes doen, huiswerk maken, tv kijken, internetten, 
gamen op de Playstation of gewoon gezellig kletsen met andere 

kinderen. Er is voor iedereen wat te doen.

Graag willen we met jullie overleggen welke activiteiten jullie leuk 
vinden. Deze kunnen we dan in de toekomst opzetten.

Informatie
Wijksteunpunt spreekuren

- Medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tussen 
8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt  

(Andere dagen in het Huis in de Duinen).

- Loket Zandvoort 
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.

-   Wijkmeesters EMM 
Dinsdag 15.00-16.00 uur

- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend 10.00-11.30 uur. 

Sociaal Raadslieden
De Sociaal Raadslieden van Kontext houden met ingang van 6 fe- 
bruari a.s. wekelijks spreekuur in Zandvoort. Bewoners van Zand-
voort kunnen bij de Sociaal Raadlieden terecht voor informatie 
en advies over o.m. uitkeringen, werk-, huur- en zorgtoeslag, echt- 
scheiding, consumentenproblemen en belastingen.U kunt op vrij- 
dag zonder afspraak tussen 9.00 en 10.30 uur terecht op het 

inloopspreekuur bij Pluspunt in Noord (naast de Vomar)

    

Nog meer  
pasjes!

Wie klant is van Bruna 
Balkenende krijgt per 30 
maart een eigen klanten-
kaart. Op deze kaart worden 
alle aankopen geregisseerd 
en kan je sparen voor drie 
procent korting op bijna alle 
artikelen, behalve tabak en 
boeken. Een klantenkaart 
is een handig middel om 
klanten aan je te binden. Of 
wat dacht je van de bekende 
stempelkaarten en zegel-
boekjes. Bij het inleveren 
van een volle kaart krijg je 
als beloning geld, korting of 
een leuke attentie. Altijd leuk 
meegenomen toch, korting?! 
Gelukkig, ben ik niet de enige 
die hier zo over denkt, want 
uit onderzoek is dan ook ge-
bleken dat Nederlanders gek 
zijn op sparen. Maakt niet uit 
wat het is, als het maar kor-
ting oplevert. Of nog beter: 
als het iets gratis oplevert. 

Inmiddels puilt mijn porte-
monnee uit van de klanten-
kaarten, stempelkaartjes en 
coupons. Bij de slager krijg ik 
bij elk gekocht broodje een 
gekleurde coupon. Zo groot 
als een postzegel. Bij tien 
coupons krijg ik een broodje 
naar eigen keuze voor de 
helft van de prijs. Bij de cof-
fee saloon krijg ik na tien 
stempels één kopje koffie 
gratis, maar dan moet ik bij 
elk bezoek wel boven de � 
7,50 besteden. Van elke pak 
koffie en thee verzamel ik 
de spaarpunten. En zo kan ik 
nog wel eventjes doorgaan. 
Het is een hele administra-
tie op zich. Waarom doe ik 
dat eigenlijk? Het is natuur-
lijk altijd leuk om een volle 
kaart in te leveren. Het is 
een soort van beloning voor 
goed gedrag. Te vergelijken 
met de rode krulletjes die ik 
vroeger kreeg van mijn juf en 
meester als ik iets goeds had 
gedaan. Ik zeg altijd maar te-
gen mezelf: als ik er niet aan 
mee zou doen, dan loop ik al-
les mis. Dan ben ik een dief 
van mijn eigen portemon-
nee. Ja, ik ben toch niet gek? 
Dus, ik verzamel, knip, 
lik en plak me suf. Op 
naar de volgende volle 
spaarkaart! 

column
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Jurre Reijenga, 24 jaar en werkt bij de beveiliging op Schiphol:

“Ik ben het eens met deze stelling, omdat er duidelijk een overschot aan herten is. Het wordt ge-

vaarlijk met al het verkeer; zelf heb ik ook een paar keer bijna een aanrijding gehad. Ze springen 

onverwachts de weg op. Ook kan ik de irritaties van mensen begrijpen die schade hebben door de 

herten. Een diervriendelijke oplossing voor het probleem vind ik moeilijk. Volgens mij werkt hekken 

plaatsen niet, omdat ze daar toch een weg door of overheen kunnen vinden.”
 

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkt bij Sun Parks Zandvoort en is organisator en DJ bij ZFM Zandvoort: 

“Het is overduidelijk dat er op het moment echt te veel herten in Zandvoort zijn! Toen ik laatst op 

mijn werk planten had geplaatst, waren ze de volgende dag al uit de grond getrokken en zat er geen 

bloempje meer aan. Een goede oplossing lijkt mij om de herten over te plaatsen naar een ander 

gebied, als dat mogelijk is. Want om ze te doden, daar ben ik echt geen voorstander van. Trouwens, 

de damherten horen inmiddels natuurlijk ook een beetje bij Zandvoort.”

Peter Koolstra, 21 jaar, studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:  

“Volkomen mee eens! Ondanks de verhogingen van de hekken langs de Zandvoortselaan

hoor je nog geregeld dat er aanrijdingen zijn met de herten afkomstig uit de Waterleidingduinen. 

Daarbij komt nog het feit dat de natuur enorm lijdt onder een hertenpopulatie die alsmaar blijft 

groeien. Je merkt ook dat ze steeds meer de bewoonde wereld in trekken; op de meest vreemde 

plekken kom je ze tegen! Dus ‘ja’, ik ben wel voor regulatie.”

Vorige week berichtte 

de voorpagina van deze 

krant: ‘Gigantische over-

last door damherten’. 

Door het voedseltekort 

dat zij hebben, worden 

de herten gedwongen 

op zoek te gaan naar 

vooral ‘heerlijke’ hagen 

en heggen in de woon-

wijken. Hier zorgen zij 

niet alleen voor schade 

aan tuinen, maar ver-

oorzaken ze bovendien 

ook gevaarlijke situa-

ties. We zijn benieuwd 

wat de jongeren van dit 

‘probleem’ vinden en 

hoe zij een mogelijke 

oplossing ervan zien. 

We vragen het Jurre, 

Roy en Peter. 

JONG
!

“Het aantal damherten in de Amsterdamse  
waterleidingduinen moet worden gereguleerd.”

De stelling:Talk of the town

 

Vrijdag 6 maart: 
Laat de zomer maar komen! Bij strandpaviljoen Far Out (7) 

zijn ze er tenminste klaar voor. Deze vrijdag opent de tent 

voor het eerst weer haar deuren in 2009. Uiteraard gaat dit 

gepaard met een knallende openingsparty. Samen met Eric 

Oud belooft het één groot feest te worden. Entree is gratis. 

Van 20.00 tot 23.45 uur. 

Vrijdag 6 maart:  
Elke vrijdag: The Game @ Jade. Club Jade is net twee 

weken geopend en belooft nu al een waar succes te zijn. 

In samenwerking met “Few Kids On The Block” brengt de 

club op vrijdag de nieuwste, meest talentvolle DJ’s samen. 

Achter de draaitafel verzorgen zij een eclectic avond, wat 

inhoudt: urban en house music door elkaar. Entree gratis 

& vanaf 21 jaar. 

Zaterdag 7 maart:  
Wil je vanavond goed feesten en dansen? Ga dan naar 

Taste-it in de Lichtfabriek, Haarlem. Taste-it komt dit 

jaar vertrouwd terug met een ware housemuziek line-

up. Dit keer naast de vaste krachten Sunnery James, 

Ryan Marciano en Alex Cruz, de held van 2008 in zowel 

binnen- als buitenland: FUNKERMAN! Tickets kosten 

€15,- in de voorverkoop. Entree vanaf 18 jaar. Dresscode: 

‘impress us and yourself!’ Van 22.30 tot 04.00 uur. 

Zondag 8 maart:  
Wat dacht je van op je vrije zondagmiddag eens even heerlijk 

genieten van Hollandse knallers? Dat kan deze zondag bij 

Grand Café Danzee. Vanaf 16.00 uur belooft het een ware 

Hollandse muziekavond te worden met diverse artiesten als 

Leo Nardell, Carina en Dennis. Dus haal je oude Hollandse 

cd’s uit de kast en bereid je voor op wat deze middag ko-

men gaat! 

I Know Where It’s @

van iedere kant. Uiteindelijk, na ruim 7 uur 

zwoegen, hebben we het beeld kunnen vol-

tooien. Gelukkig was het ook niet voor niks, 

want ons team heeft de 3e plaats gehaald 

in de scholen competitie.

Tijdelijk gastgezin
Ondertussen ben ik al een tijdje weg bij 

mijn eerste gastgezin. Ik verblijf nu al een 

tijd bij een tijdelijk gastgezin waar ik het ge-

lukkig wel naar mijn zin heb. We praten ge-

noeg. Af en toe gaan we ook ergens naartoe, 

zo zijn we laatst naar de bioscoop geweest. 

Wanneer ik zal wisselen naar een vast gezin 

weet ik niet zo goed.

door Dylan Kokernoot

Afgelopen tijd heb ik hier heel 

wat leuke dingen meegemaakt… 

Allereerst ben ik met school naar 

een nabijgelegen berg geweest om 

te skiën. Een soort schoolreisje ei-

genlijk. Het was al zo’n 4 of 5 jaar ge-

leden dat ik voor het laatst geskied 

had, maar over het algemeen ging 

het me vrij goed af. De dagen voor-

dat we gingen skiën had het lekker 

gesneeuwd, waardoor aan poeder-

sneeuw geen tekort was. Gelukkig 

maar, want het heeft me behoed voor een 

harde val toen ik een keer onderuit ging.

Sapporo sneeuwfestival
Twee dagen na het skitripje was het tijd voor 

het grootse Sapporo sneeuwfestival. Samen 

met mijn art club zou ik een sneeuwsculp-

tuur maken voor dit festival. Er waren meer 

scholen aanwezig op deze dag om hun eigen 

beeld te maken. Voordat we begonnen keken 

we tegen dat enorme blok met sneeuw op 

en wisten we eigenlijk niet precies waar te 

beginnen. De start was dan ook het moeilijkst 

omdat je bijvoorbeeld goed moet uitmeten 

hoeveel sneeuw er weggehakt moet worden 

Eind augustus is de 17-jarige Dylan Kokernoot vertrokken naar Japan, om hier een jaar 

te verblijven. Zijn doel is om de taal te leren en het leven in een Japans gezin te ervaren. 

Iedere maand schrijft Dylan over zijn belevenissen. Deze week zijn derde bijdrage…

Dylan op reis!

Dylan en zijn team tijdens het sneeuwfestival

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf
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Vrijdag 13 maart om 20.30 uur 
treedt bij ons op:

 
Het smartlappen en zeemansliederenkoor 

o.l.v. Gré van der Berg.

Onze chefkok Alex heeft speciaal 
voor u die avond een 

traditionele Bouillabaisse.

U bent van harte welkom in Het Wapen, eten en drinken...

 
Wij zijn geopend van donderdag t/m maandag 
Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl
Jeroen en Bart Schuitenmaker
tel: 023-8223780

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

Kerkstraat 14, 

2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00- tot 22.00 uur

maandags gesloten

Geen zin om te kokkerellen?
Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen voor ieder wat wils,
van broodjes, pannenkoeken tot
een uitgebreid diner.

Vraag ook naar onze
wisselende weekschotels.

Bel: 5712102  
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)

Parmaham met meloen
Gamba’s al Ajillo

Varkenshaas met roquefortsaus
Scholilet

Mixed Grill

 
IJstruffels

€ 16,75

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas

  Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13

Sportgala 2009

18 april in Korver Sporthal

Heeft uw vereniging  

zich al aangemeld?

Maandoverzicht Maart

Zondag 8 maart:  Hollandse Muziekmiddag

Vrijdag 13 maart: After party Mango’s
 Part two met diverse DJ’s

Zaterdag 14 maart: Live muziek

Vrijdag 20 maart:  Back to the Seventy’s party

Vrijdag 27 maart:  Live muziek

Zondag 29 maart:  Finish Circuitloop in Danzee
 Live muziek met Hans Knap

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 57 1 22 52
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Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder 

schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijzen kenbaar maken. 

Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden 

bij de gemeenteraad (Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor 

mondelinge reacties kan een telefonische afspraak worden 

gemaakt met de heer J.A. Sandbergen, de heer R. den Blanken 

of  mevrouw E. Fennema van de afdeling Ruimtelijke Ontwik-

keling, telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer: 

023 - 5740 100. 

 

Voorbereidingsbesluit Middenboulevard artikel 3.7.1 Wro

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend, 

dat de gemeenteraad op 24 februari 2009 heeft besloten, dat 

op grond van artikel 3.7.1 van de Wet ruimtelijke ordening  een 

bestemmingsplan wordt voorbereid voor:

-het gebied gelegen tussen de Thorbeckestraat, Westerpark-

straat (ged), Badhuisplein, Burg. Engelbertsstraat, Jac. van 

Heemskerckstraat en de duinenrij van de Zeereep, zoals op de bij 

dit besluit behorende tekening (nr.1901-1319)  met een rode om-

lijning is aangeduid, een bestemmingsplan wordt voorbereid.

- dit besluit in werking treedt op 6 maart 2009.

Het besluit ligt met de bijhorende kaart, waarop met een rode 

omlijning het betreffende gebied is aangegeven, voor een 

ieder ter inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang 

Swaluëstraat) te Zandvoort. Op grond van artikel 8.5 van de 

Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar of beroep 

worden ingediend tegen voormeld bestuit.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet 

liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op 

24 maart 2009 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 

voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, 

vanaf heden tot en met 24 maart 2009 ter inzage bij de balie 

van het gemeentehuis.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Haltestraat 56a, plaatsen reclamebord, ingekomen 24 februari 

2009, 2009-022R.

- Haarlemmerstraat mast 20, plaatsen dubbelzijdig verlicht 

reclamebord, ingekomen 24 februari 2009, 2009-023R. 

- Brederodestraat 120, plaatsen van een keermuur, ingekomen 

24 februari 2009, 2009-024Rv.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

Zandvoort:

- Celsiusstraat 40, aangevraagd 13 november 2008, één esdoorn, 

overlast

- Gerkestraat naast nr 18 bij de kleine trap naar de schelp, inge-

komen 12 februari 2009, één populier, de stamvoet van de boom 

is erg aangetast, gevaar voor omvallen.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-

gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 

openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn 

van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk ken-

baar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 

2, 2040 AA Zandvoort.

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Commissie Welstand en Monumenten

Op 12 maart vergadert de Commissie Welstand en Monu-

menten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 

commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 

de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

Klein Chemisch Afval 

Op zaterdag 7 februari  haalt de ecocar van Sita weer Klein 

Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, 

Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op 9 maart vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die 

van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van de 

Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag van 

iedere maand. Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare 

bijeenkomst bij te wonen.  De vergadering vindt plaats in Ge-

bouw De Krocht, kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Bromfietscertificaat omruilen vóór 1 oktober 2009

Houders van een bromfietscertificaat hebben tot 1 oktober 

2009 de tijd om hun bromfietscertificaat om te wisselen voor 

een rijbewijs met de categorie AM. Per 1 oktober 2006 is het 

bromfietscertificaat vervangen door de categorie AM op het 

rijbewijs. Na 1 oktober 2009 is omruilen niet meer mogelijk. 

Als de houder van het bromfietscertificaat niet voor 1 oktober 

heeft omgeruild, moet hij / zij voor het verkrijgen van een 

bromfietsrijbewijs een theorie-examen afleggen bij het CBR. 

Naar verwachting wordt per 1 januari 2010 het praktijkexamen 

voor bromfiets ingevoerd. Voor burgers die ooit een rijbewijs 

A of B hebben gehaald en ook nog in het bezit zijn van een 

bromfietscertificaat geldt bovenstaande niet.

Ontwerpbestemmingsplan Centrum artikel 3.8 Wet  

ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort 

maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 

3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht met ingang van 9 maart 2009 

gedurende zes weken ter visie ligt het ontwerpbestemmings-

plan “Centrum”.

Gebied

Het ontwerpbestemmingsplan “Centrum” betreft het gebied 

gelegen tussen de Hogeweg, Thorbeckestraat (gedeeltelijk) 

Burgemeester Engelbertsstraat, Zeestraat, Kostverlorenstraat 

(gedeeltelijk), Koninginneweg en de Grote Krocht (gedeeltelijk).

Uitgangspunten

De belangrijkste ontwikkeling in  het gebied betreft de her-

structurering en nieuwbouw in het zogenaamde Louis Davids-

carré (LDC)  in het gebied rondom de Prinsesseweg en de Louis 

Davidsstraat. Voor het overige heeft het bestemmingsplan 

grotendeels een conserverend karakter.

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit plankaarten, 

toelichting en voorschriften. ligt gedurende de openingstij-

den ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis (ingang 

Swaluëstraat) en in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 

34 te Zandvoort. De stukken zijn ook te raadplegen op de 

gemeentelijke website.

Gemeentelijke publicatie week 10 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 24 februari 

en de verdere in week 9 door het college genomen besluiten 

zijn 3 februari vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 

Centrale Balie en op de website. 

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op 10 maart vanaf 20.00 

uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De 

entree vindt u aan het Raadhuisplein. 

Op de agenda staat:

- Opening

- Vaststellen agenda

- Besluitenlijst 10 februari 2009B

- Vast agendapunt: informatie college/burgemeester.

- Vaststelling bestemmingsplan Boulevard Noord

- Visie Wonen Wonen, Welzijn en Zorg en Inspraaknota 

- Verordening Cliëntenparticipatie

- Parkeerplan 2009: Uitgangspuntennotitie en Plan van Aanpak 

- Plan van aanpak bestuurskracht 

- Regionalisering Brandweer

- Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheid-

heidsregio Kennemerland

- Woonplaatsverplichting wethouder M. Bierman

- Rondvraag

- Sluiting

  

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Commissie Planning en Control

De Commissie Planning en Control  vergadert op 11 maart  

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur 

open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. 

Op de agenda staat: 

  

- Opening

- Vaststelling agenda

- Besluitenlijsten van 11 februari 2009 (inclusief besloten deel) 

- Vaste agendapunten: alleen indien aan de orde of vooraf 

verzocht:

- Vrijgeven deel kredieten Koninginnebuurt welke in 2010 pas 

beschikbaar komen.

- Raadsplanning

- Wijziging hoogte vergoedingen rekenkamer/commissieleden

- Controle BTW-compensatiefonds door de belastingdienst

- Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik

- Financiële kadernota deel 1, financiële beleidskaders, en deel 

2, begrotingsuitgangspunten bij de begroting 2010

- Financiële verordening 212/2009

- Rondvraag

- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Vervolg gemeentelijke publicatie week 10

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Dr.J.G.Mezgerstraat 36, gedeeltelijk veranderen kamerindeling 

tweede verdieping, verzonden 24 februari 2009, 2008-235Rv.

Kapvergunningen verleend 

Zandvoort:

- Emmaweg 30, verleend per 24 februari , één eikenboom, 

kwaliteit van de boom is zeer slecht.

- Dr. Kuyperstraat 7 te Zandvoort, één conifeer-leylandii,  

verleend per 24 februari 2009, overlast.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 

beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 

werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 

onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-

ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 

kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek 

om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 

bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,  

maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag  

8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op  

de website het digitale formulier in óf stuur een brief  

naar de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 

Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 

Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor 

een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewij-

zen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het  

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u 

het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een 

vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is  

de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen  

telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

handbal biljartenbasketbal

Het dameshandbalteam van 

ZSC heeft de thuiswedstrijd 

tegen koploper Westsite 2 uit 

Amsterdam onverdiend ver-

loren. Het begin van de ZSC-

dames was uitstekend. Tot 3-3  

wisten de Amsterdamse dames  

gelijke tred te houden, maar 

daar daarna liep ZSC geleidelijk 

uit naar een 10-8 voorsprong 

bij rust. Nadat Westsite in de 

tweede helft op een 13-14 voor-

sprong was gekomen, raakte 

Zondagavond is Willem 

Krippendorf in café Bluijs de 

kampioen van het 12e Martin 

Luther Visser ‘Tien over rood’ 

biljarttoernooi geworden. 

In de inale liet hij de kam-

pioen van vorig jaar, Dick 

Pronk als tweede en Ron de 

Jong als derde achter zich. 

Krippendorf werd de beste 

van alle 48 deelnemers die 

drie dagen lang in café Bluijs 

hun best hebben gedaan. Als 

De dames van The Lions 

hebben afgelopen zaterdag 

weer het zoet van de over-

winning mogen proeven. In 

Amsterdam werd AMVJ met 

51-58 verslagen. Het ging 

echter bepaald niet van een 

leien dakje. Vooral in het be-

gin leek het Zandvoortse 

spel opnieuw naar een ne-

derlaag te leiden. Het eerste 

kwart werd met 18-8 afge-

sloten, een achterstand die 

Charissa Koning ge blesseerd 

en was de Zandvoortse ploeg 

uit het ritme door deze te-

genslag. Dat het uiteindelijk 

14-19 werd voor Westsite was 

een zeer geflatteerde weer-

gave van de veldverhouding. 

De ZSC-doelpunten kwa-

men op naam van Lucia v.d. 

Drift (4), Romena Daniels (3),  

Sjaan Joolen, Martine Balk, 

Daphina van Rhee (allen 2) en 

Laura Koning.

hoofdprijs kreeg hij, naast de 

gebruikelijke beker, een door 

de sponsor aangeboden VIP-

ontvangst tijdens een thuis-

wedstrijd van FC Haarlem en 

een fraai gestileerde gouden 

hanger in de vorm van een 

biljartkeu, aangeboden door 

Cor Bos. Volgens organisato-

ren Louis v.d. Meij en Ralph 

v.d. Moolen komt er volgend 

jaar weer een Martin Luther 

Visser toernooi.

pas in het derde kwart werd 

ingelopen. In het laatste 

kwart liet Kim Monteauban 

zich gelden. Zij scoorde niet 

alleen 6 punten maar was 

ook bij iedere rebound en 

interceptie betrokken. “Al 

met al een zwaar bevochte 

overwinning maar wel een 

terechte”, aldus een tevre-

den coach Koper. Sabine 

Dijkstra werd met 19 pun-

ten topscoorster.

Een strakke verdediging van de ZSC-dames Ron de Jong (l), kampioen Willem Krippendorf en Dick Pronk (r)

Sportweek 18-25 april

Doe mee!

Kijk op www.sportinzandvoort.nl
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Buitenspeldoelpunten draaien Zandvoort de nek om

Eerste overwinning SV Zandvoort zondag

Trainer Keur stak zijn kritiek op 

zijn team niet onder stoelen 

of banken: “Alles was drama-

tisch. Waarschijnlijk hebben 

de jongens de tegenstan-

der onbewust onderschat  

(WV-HEDW stond op de  

op een na laatste plaats, red.). 

We zaten echter ook niet in 

de wedstrijd, dan loop je dus 

achter de feiten aan.” Ook was 

Keur na aloop laaiend op de 

Het elftal heeft in de winter-

stop dan ook een metamorfo-

se ondergaan. Ferry Boom en 

Roberto Molina, die niet meer 

in de gelegenheid zijn om op 

zaterdag te voetballen, zijn 

naar de zondagtak overgeko-

leiding. “Alle drie de doelpun-

ten waren volgens mij bui-

tenspel. Zelfs de tegenstan-

ders beaamden dat. Dat wil  

dan wel wat zeggen over 

het niveau van deze scheids-

rechter. Toen hij ook nog eens 

assistent-scheidsrechter 

Gerard van Diemen, en even 

later Ted Saunier (hij kreeg 

een rode kaart) weg stuurde 

was voor mij de maat vol: 

men, aangevuld met Wouter 

Schuiten en Barry Paap die 

aangegeven heeft dit seizoen 

op zondag vol te willen ma-

ken. Het scheelde al direct een 

slok op een borrel, alhoewel 

de spelers nog wel aan elkaar 

deze man snapte er helemaal 

niets van”, zei een briesende 

Keur na aloop.

Zandvoort was wel via Nigel 

Berg al in de derde minuut 

op voorsprong gekomen. 

Daarna stortte Zandvoort 

als het spreekwoordelijk 

kaarten huis in elkaar en de 

wedstrijd bloedde, vooral 

in de eerste helft, dood. Na 

rust stond Boy de Vet onbe-

doeld aan de basis van de 

gelijkmaker. Hij haalde een 

tegenstander in zijn straf-

schopgebied onderuit en de 

leidsman kon niets anders 

doen dan de bal op de pe-

naltystip leggen. Overigens 

ging er volgens Keur, en de 

assistent-scheidsrechter, 

een buitenspelsituatie aan 

de actie vooraf. Na de 1-1 

roken de Amsterdammers 

bloed. Toen zij even later 

ook nog eens de 1-2 maak-

ten, kwamen de onweers-

moeten wennen gezien het 

gebrek aan automatisme.

Zandvoort kwam na een 

kwartier wat ongelukkig op 

een 0-1 achterstand. Een hoge 

voorzet van Ivan Bilic werd 

enigszins verkeerd beoor-

deeld door Zandvoort-keeper 

Paul Smit, waardoor de bal via 

de rug van Arnold Jongejan 

achter de verbouwereerde 

keeper verdween. Nog geen 

10 minuten later was de stand 

weer in evenwicht. Via een 

snelle aanval over de linker 

lank kreeg Schuiten de bal 

op het hoofd van Boom die 

Paap vrij zag staan. Ook de 

boomlange spits kreeg zijn 

hoofd tegen het leer, 1-1. Vlak 

voor rust kon Smit de bal der-

mate snel en ver weg trappen 

dat de laatste verdediger van 

Ripperda er niet meer bij kon. 

Vliegensvlug nam middenvel-

voetbal - zaterdag

voetbal - zondag

autosport 

Boy de Vet stompt stijlvol de bal weg

Ferry Boom probeert twee man te passeren

Rijderswissel tijdens de 4uursrace in februari

wolken voor Zandvoort 

overdrijven. Tien minu-

ten voor tijd echter wist 

Remko Ronday toch nog 

het Amsterdamse doel te 

vinden en een puntende-

ling leek een feit. Totdat de 

arbiter, met nog 3 minuten 

op de klok, voor de derde 

keer een vlagsignaal van 

Van Diemen niet wenste 

te honoreren waardoor de 

Amsterdammers voor de 

2-3 zorgden. 

Na het laatste doelpunt 

ontstond een discussie 

met arbiter De Groot die 

Van Diemen wegstuurde. 

Begeleider Ted Saunier  

was al op weg naar de over-

kant van het veld om de 

vlag over te nemen. Deze 

actie was in de ogen van 

De Groot niet correct een 

Saunier kreeg tot verbazing 

van vriend en vijand een 

rode kaart voorgetoverd.  

De resterende 3 minuten 

werden uitgespeeld maar 

het bleef bij een 2-3 neder-

laag. 

der Molina de bal mee en met 

een simpel diagonaal schot 

stuurde hij de Haarlemse kee-

per voor de tweede keer naar 

het net. Vervolgens was het 

Bilic die 20 minuten voor tijd 

weer voor evenwicht zorgde. 

Nog was het niet op. Remco 

Loos zorgde weer voor een 

voorspong voor de gasthe-

ren, Ripperda vertwijfeld ach-

ter latend. Een paar minuten 

voor tijd was er voor de derde 

keer een gelijke stand maar 

het venijn zat voor Zandvoort 

in de staart. Shakar Jamal, 

zoon van, zorgde vlak voor 

tijd voor een fenomeen: 

Zandvoort ging op de eer-

ste winst van dit seizoen af, 

4-3. Trainer Jamal gelooft er 

nog steeds in: “Ik ben heel 

trots op de jongens. We blij-

ven vechten om in de vierde 

klasse te blijven. Dat zal niet 

gemakkelijk zijn.”

Drie doelpunten van WV-HEDW, waar op zijn zachts gezegd een luchtje aan zat, hebben 

het elftal van zaterdagtrainer Piet Keur de nek om gedraaid. Tot overmaat van ramp stuur-

de de arbiter van dienst twee Zandvoortse assistent-scheidsrechters het veld af en legde 

hij de wedstrijd voor bijna 4 minuten stil. 

Het heeft even geduurd maar de glans was er niet minder 

om. De  eerste overwinning van het zondagelftal van trainer 

Jamal is een feit en smaakt naar meer. De nummer 4 van de 

ranglijst, Ripperda, moest in Zandvoort met 4-3 buigen voor 

het ‘nieuwe’ elftal van de geplaagde zondagtrainer.

Op zondag 8 maart zal op het circuit van Zandvoort de laat-

ste race in het Winter Endurance Kampioenschap worden 

verreden. De equipe van Rob de Laat en Theo de Prenter, 

uitkomend in de Divisie II met een BMW Compact, hebben 

de leiding in het overall klassement. 

Als het duo bovenin mee 

doet in de race van komen-

de zondag, kunnen ze het 

kampioenschap nauwelijks 

ontgaan. Hoe anders was 

het in de Divisie I tijdens de 4 

uursrace in februari. Het duo 

Peter Fontijn en Peter Furth 

kwam slechts 16 seconden 

tekort voor een podiumplek, 

nadat Fontijn in de slotfase 

nog naar binnen moest voor 

extra brandstof omdat zij an-

ders de finish niet zouden 

halen. Op 8 maart willen de 

beide Peters revanche.

Na een teleurstellende serie 

van drie races won de equipe 

van Kees Bouhuys met vader 

Laatste Winter Endurance 

race op Zandvoort

Michael en zoon Sebastiaan 

Bleekemolen met de Sotrax 

Porsche de 4 uursrace van 

februari. De equipe is echter 

kansloos voor het kampioen-

schap, maar wil zeer zeker 

laten zien dat ze het kunst-

stukje van februari nog een 

keer kunnen herhalen. 

De Final 4 op Circuit Park 

Zandvoort is gratis toe-

gankelijk. De aanvang van 

de race is bij het ter perse 

gaan van dit nummer niet 

duidelijk. Daarvoor kan de 

website van het Circuit Park 

Zandvoort worden geraad-

pleegd www.circuit-zand-

voort.nl

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 

wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Greeven, Makelaardij o.g.
Harocamo 
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Jobtide
La Fontanella
Lavogue
Meijershof, Restaurant
Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer
P. van Kleeff
Pluspunt
Prietpraat
Printing People
Sani-Dump 
SMV Computerreparaties
Stichting WIO
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vitaress Full Service
Vrijehuizenmarkt.nl
Wapen van Zandvoort, 
eten en drinken…
Zandvoortse Apotheek
Zandvoort Optiek

Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Albatros 
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Algemene uitvaartbege-
leiding Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Beach Club Tien
Bell Photo
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Commissie Gereformeerde Kerk
Danzee
De Salon
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Febo
Gemeente Zandvoort

adverteerders

vitaress
Voor noodgevallen 

24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.  

Een elektrische storing, een verwarming die 

uit gevallen is, een lekkage of een ander  

probleem wat direct verholpen moet worden.

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip 

waarin direct handelen noodzakelijk is.  

De ervaring leert dat de meeste storingen  

vrij simpel verholpen kunnen worden,  

maar wie is er op dat moment 

direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet op 

mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij  meestal in 

staat om de problemen ter plaatse op te lossen. In 

afwachting van een totaal reparatie is het meestal 

mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan 

u  de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden 

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om andere werkzaam heden / 

klussen  in en om het huis, en vrijwel alle andere 

diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

Voor informatie: 06-15.399.818 

E.mail vitaress@hetnet.nl

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. Advies en 

aanleg (draadloos)  net-

werk. Ook avonden/week-

end. Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine klussen  

in en om het huis. Redelijke 

prijs. Voor info: 06-1423 2051 
.................

Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.................

Pedicure Beata Visser

Gespecialiseerd in de

diabetische voet en nagel-

correctie (wilde pedicure)

Behandeling op afspraak

Tel. 06-52461796 / 023-

5715921 in Zandvoort
.................

Cursus nailstyling

Nagelstyliste worden begint 

bij A.B. Nails in Haarlem/ 

Kom naar de gratis intro-

ductieavond. Meer infor-

matie op www.abnails.

nl of bel 023-5245005

ZANDKORRELS
Vlooienmarkt. 

Zo. 8 maart.  

Spaarnehal, 

 Haarlem (9.30 – 16.00u). 

Res. 0229-244739 

www.mikki.nl
.................

God zegt: 

“Ik heb goede plannen  

voor je en een  

hoopvolle toekomst.  

Ik zelf zal voor je  

zorgen. Bidden helpt  

en geeft je rust.  

Vertel me alles wat je  

bezighoud en vind 

rust bij Mij.” 
.................

Portemonnee  

verloren, dinsdag 

24 februari op de  

busweg tussen  

Postkantoor 

en Albert Heijn.  

Graag bellen: 023-5717488.
.................

De schildersvrouw. 

Voor al uw schilder/ 

sauswerk binnen  

en buiten. Info:  

06-15374002/ 

023-5327766. www.

amparo-onderhoud.nl
.................

Te huur: zomerhuis. 

Geen huisdieren.  

€650,- per maand incl. 

G/W/L. 1 maand borg.  

Voor informatie,  

bel: 06-29527140
.................

Te huur in  

appartementen- 

complex  

De Schelp: € 600 per 

maand excl.  

G/L. Geen huisdieren.  

Uitsluitend  

langere periode.  

Tel. 5719653

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Tel: 06-40601692    E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Tuinhuisje op maat
• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Bel 023-5732752 of ga naar 
www.zandvoortsecourant.nl

Ook iemand in de Spotlights zetten?
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7 239 11Actueel Natuur Cultuur Sport
De ‘roots’ van
het zeebanket

Recroduct nog
lang niet zeker

Classic Express 
naar Zandvoort

Podiumplek  
voor Peter Furth

5e jaargang • week 11

12 Maart 2009
Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 
Zandvoortse 

College wijst collectieve  
festiviteitsdagen aan en stelt ze vast.

In de gemeente-advertentie  
leest u er meer over.

 

De Mannetjes

Herten in 
het dorp

‘Ze komen vast kijken 

naar al die leuke kinder-

kunst in de etalages’

Met het aanbieden aan de raad van de Uitgangspunten-

notitie en Plan van Aanpak van het Parkeerbeleid 2009, 

heeft het college een grote stap voorwaarts gezet in deze 
al jaren slepende materie. Bijna alle fracties waren het er 
over eens dat er nu eindelijk begonnen kan worden met 
het opzetten van een deinitief parkeerbeleid. Wel zijn 
er nog een hoop vragen waar antwoord op moet komen 
maar de teneur was positief.

Fred Kroonsberg (PvdA) 

mocht het spits afbijten 

nadat er drie insprekers 

een aantal suggesties 

hadden gedaan om tot 

parkeerbeleid te komen. 

De sociaaldemocraat gaf 

Tates complimenten voor 

het stuk dat voor lag. De 

VVD wenste bij monde van 

Hans Drommel het college 

veel wijsheid toe met deze 

materie. Uiteindelijk kwam 

naar buiten dat het stuk vol 

staat met vragen waar nog 

antwoord op moet komen. 

Tates stelde dan ook voor 

om daar de via de begroting 

gereserveerde € 100.000 

voor te activeren omdat er 

nu eindelijk een goed stuk 

op tafel ligt. De parkeerwet-

houder constateerde dat 

er eindelijk een behoorlijke 

overeenstemming is over 

dit stuk binnen de raad. 

“Vier jaar geleden gingen 

we met 5 fractievoorzitters 

door het dorp en konden 

niet tot overeenstemming 

komen. Nu dan eindelijk 

wel met 17 personen”, zei de 

wethouder. Wel zullen de 

Uitgangspuntennotitie en 

het Plan van Aanpak jaar-

lijks worden bijgesteld. Dit 

is nodig om te pogen op on-

verwachte zaken vooruit te 

kunnen lopen.

Nadat er al flink gedis-

cussieerd was over de 

Uitgangspuntennotitie en 

het Plan van Aanpak van het 

Parkeerbeleid 2009, volgde 

de eveneens al van tevoren 

verwachte discussie tijdens 

de behandeling van het be-

stemmingsplan Boulevard 

Noord. 

Parkeerbeleid  
begint vorm te krijgen

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	Fijn	volkoren	 
	 800	gram		 € 1,75 
•	Kaasbroodje		 € 1,25
Ook	hebben	wij	in	ons	assortiment,	

chocoladebrood,	suikerbrood,	
ontbijtkoek	met	en	zonder	kandij,	

overheerlijk	volkorenbeschuit,	 
div.	soorten	koek	

Ook	kunt	u	bij	ons	terecht	voor	div.	
soorten	kofie	of	lekkere	warme	

chocolademelk	met	slagroom

Hoewel de opkomst van de kunstenaars minder is dan vorig jaar, is de belangstelling van de 
volwassen naar deze bijzondere expositie van de Kinderkunstlijn extra groot. In de exposi-
tieruimte van de bibliotheek hangen vrolijke kunstwerkjes en je komt ogen tekort om alles 
in je op te nemen. In het dorp hangen en staan bij ondernemers en musea nog veel meer 
kleurige 40x40 schilderijen. 

door Nel Kerkman

Dit seizoen werd besloten 

om de mozaïeklessen te la-

ten vervallen vanwege tijd en 

kosten. De beeldende kunste-

naars én initiatiefnemers van 

het project, Marianne Rebel 

en Hilly Jansen, startten de 

lessen in gebouw De Krocht. 

De 173 leerlingen van de basis-

scholen en de eersteklassers 

van de Wim Gertbach MAVO, 

konden met acrylverf en doek 

hun inspiratie uiten. Vooraf 

kreeg de jeugd van Marianne 

Rebel enkele theorielessen in 

kunstgeschiedenis. Het re-

sultaat van de kunstwerken 

is verbluffend.

Startsein
In zijn opening gaf wethou-

der Gert Toonen aan dat de 

zaterdag kennelijk geen goe-

de keus is, volgend jaar is de 

Tweede editie  
Kinderkunstlijn geopend

opening weer onder school-

tijd. Maar voordat hij verder 

zou gaan met zijn welkomst-

woord vestigde Luna Meijer, 

die achter Toonen stond, de 

aandacht op haar kunstwerk. 

“Achter u hangt mijn schilde-

rij. Het zijn pinguïns en je kunt 

het schilderij aan alle kanten 

ophangen”, vertelde Luna 

trots. Toonen speelde er leuk 

op in en stelde Luna voor om 

samen de opening te doen. 

Verder haalde Toonen in zijn 

toespraak naar voren dat de 

gemeente het project ‘kunst 

op school’ en ook de muziek-

lessen zal blijven ondersteu-

nen. Om meer inhoud aan 

het project te geven had hij 

Rebel verzocht om op school 

de kunst te promoten. “In het 

begin kon Marianne me wel 

wurgen maar ik denk nu niet 

meer”, grapte Toonen, waarop 

Marianne reageerde: “Dat 

klopt! Maar uiteindelijk vind 

ik het nu hartstikke leuk. Het 

is een gemiste kans geweest.” 

Na de opening zwaaide Rebel 

alle lof naar de begeleiders 

Emmy Stobbelaar, Aaltje Vink 

en Rob Bossink. 

De wethouder ontving een 

mooi beschilderde schaal, die 

zeker een mooi plaatsje in zijn 

kantoor krijgt. Dichter bij Zee 

Ada Mol droeg een Kunst(ig) 

gedicht voor dat zij speciaal 

voor deze gelegenheid ge-

maakt had. Dorpsomroeper 

Klaas Koper sloot met een har-

de klap op de klink de gezellige 

vernissage af, waarbij hij, zoals 

altijd, op rijm vertelde waar de 

kunstwerken nog meer te be-

wonderen zijn. “Hoort en zeg 

het voort!” De looproute is te 

vinden op www.kinderkunst-

lijnzandvoort.nl of anders bij 

de deelnemers.

Gert Toonen opent de Kinderkunstlijn | Foto: Rob Bossink

ZONNEBRIL ACTIE

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Gedurende de hele maand 
maart bij aankoop van 

een RAY-BAN of PERSOL 
zonnebril enkelvoudige 

zonneglazen op uw 
eigen sterkte GRATIS!
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Surfrider Foundation Europe, de stichting ter bescherming van oceanen en kustlijnen overal 

ter wereld, organiseert in het weekend van 19 t/m 21 maart de 14e editie van de ‘Ocean Initita-

tives’, de groots opgezette strandschoonmaakactie. Langs de gehele Nederlandse kustlijn zullen 
vrijwilligers zwerfafval gaan verzamelen. In 2008 trok dit wereldwijde evenement maar liefst 
15.000 vrijwilligers, waarvan 3.500 scholieren. In 15 landen werd op 335 plaatsen afval verzameld!

Het team dat invalide jongeren tot 18 jaar zal begeleiden tijdens het Spieren voor spie-

ren-evenement groeit gestaag en staat nu op 11 prominente Zandvoorters. Het evenement 
vindt plaats op het circuit tijdens de 2e Runner’s World Zandvoort Circuit Run. Deze krant 
zal samen met organisator Rotaryclub Zandvoort proberen om nog meer Bekende Zand-

voorters mee te laten lopen voor het goede doel. 

Ocean Initiatives wil de 

aandacht vestigen op het 

probleem van zwerfafval  

in onze zeeën en ocea-

nen en daardoor op de 

stranden. Ondanks dat de 

VN heeft vastgesteld dat 

in iedere kilometer van 

de oceaan 120.000 stuk-

ken plastic drijven en de  

oceanen op sommige plaat-

sen zes maal meer plas-

Spieren voor spieren, een 

relatief jonge en kleine or-

ganisatie die zich inzet voor 

mensen met een spierziekte, 

is het goede doel van de 2e 

Runner’s World Zandvoort 

Circuit Run en de Rotaryclub 

Zandvoort wil daar nog wat 

extra geld voor inzamelen. 

Hiervoor is de Spieren voor 

spieren-run bedacht. Tien 

jongeren in de leeftijd tot 

18 jaar, met een spierziekte 

waardoor zij tot een rolstoel 

veroordeeld zijn, zullen twee 

rondjes van 1 kilometer in hun 

rolstoel rijden, begeleid door 

een of meerdere Bekende 

Zandvoorters (BZ’ers). Tijdens 

tic dan plankton 

bevatten, wordt 

door de Europese 

instanties zwerf-

afval nog altijd 

niet als een vorm 

van vervuiling her-

kend.

Surfrider Found-

a t i o n  E u r o p e 

organiseert dit 

g r o o t s c h a l i g e 

evenement om 

informatie te krij-

gen over het afvalvolume. 

Alleen dan kunnen er con-

crete eisen rondom zwerf-

afval worden voorgelegd 

aan de Europese volksver-

tegenwoordigers en ook 

om een hernieuwde petitie 

over de behandeling van 

zwerfafval wettelijk vast te 

leggen, tijdens de Mondiale 

Dag van de Oceanen op 8 

juni aanstaande.

de eerste passage van de fi-

nish zal een ludieke opdracht 

uitgevoerd moeten worden. 

De BZ’ers kunnen gespon-

sord worden door vrienden 

en verwanten of door lezers 

van de Zandvoortse Courant, 

die het begeleidingsteam 

haar naam heeft gegeven. 

U kunt zich aanmelden voor 

sponsoring via spierenvoor-

spieren@zandvoortsecou-

rant.nl. De hoogte van het 

sponsorbedrag is niet aan 

een minimum gebonden, ie-

der bedrag is welkom.

Inschrijving Circuit Run
Ondertussen is de inschrij-

Tijdens de winterperiode 

verzamelt zich veel meer 

afval op de stranden dan 

in de zomer. Maar juist  

in de winter wordt er 

weinig schoongemaakt 

op het strand. Het eerste  

lenteweekend is dan ook 

bij uitstek het weekend  

om massaal een grote 

voorjaarsschoonmaak te 

houden. Schrijf je in via 

www.surfriderfoundation.

nl, zet je handtekening  

onder de petitie en organi-

seer 21 maart aanstaande 

zelf een strandschoon-

maak of schrijf je in op 

één van de locaties waar 

er wordt schoongemaakt. 

Dit kan onder andere bij 

strandpaviljoen Rapa Nui 

op de grens van Zand- 

voort en Bloemendaal,  

die op deze datum het 

strand ter plekke schoon 

gaat maken.

Schoonmaakactie op het strand

Zandvoortse Courant – team voor 

rolstoelevenement Rotaryclub groeit

cartoon Hans van Pelt

Taal en meer 
Echt wel, ik ben een taal-

liefhebber. Waarschijnlijk zit 

het in de genen. Mijn vader 

schreef de mooiste epistels. 

Met vulpen, in zijn eigen, 

karakteristieke handschrift. 

Ook was hij secretaris van 

de ABVA. Is het daarom dat 

ik zo dol ben op taalspel-

letjes? Scrabble, Lingo, Tien 

voor taal: noem maar op. En 

al jarenlang doe ik mee aan 

het Nederlands Taaldictee. 

Taaldictee? Het leek verle-

den jaar wel op een grote 

woordpuzzel. Moet je wel of 

geen hoofdletter gebruiken. 

Kun je dit woord wel of niet 

aan elkaar schrijven. Onze 

taal is moeilijk en is na het 

groene boekje, nog moeilij-

ker geworden. Ik heb mede-

lijden met de buitenlanders 

die Nederlands moeten (of 

willen) leren. Natuurlijk, in 

elke taal heb je wel valkui-

len. Neem eens de woorden 

die een en dezelfde klank 

hebben. Bijvoorbeeld: ze-

ven, als getal, en iets zeven. 

Eendje (als vogel) of bijvoor-

beeld ‘het is me er eentje’. 

Eiken (boom) en ijken. 

Wegen (meervoud van weg) 

en wegen (het gewicht 

vaststellen). Kauw(vogel) 

en kou (temperatuur).

Enkele weken geleden las ik 

in onze eigen krant iets over 

een leerbedrijf. Ik dacht: 

leuk. Iets met tassen en/

of bewerken van leer. Was 

het een léér (kennis) bedrijf. 

Voor buitenlanders is onze 

taal soms abracadabra…..

Schrijf je iets met een d 

of toch met dt. Gebruik 

je alleen een t achter een 

woord. Of toch niet? Het 

best kun je een taal leren 

als je heel jong bent. Had 

ik maar tweetalige ouders 

gehad, denk ik wel eens. Ik 

ken kinderen op school die 

moeiteloos twee of zelfs 

drie talen spreken en dan 

zijn ze nog heel jong. Ach, 

mijn ouders kwa-

men gewoon uit 

Zandvoort. Weet jij 

wat een “gaetepe-

tiel” is? Goed na-

denken. Dan kom je 

er vanzelf achter!
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Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

burgerlijke stand

28 FEBRUARI - 6 MAART 2009  

Geboren:

Myrthe Marianne Jacobyna, dochter van: van Dijk, Remko 

Sjoerd en: van Saase, Suzanne Patricia.

Julia Eva, dochter van: van den Bosch, Björn en: Gies, Larissa 

Rachaël.

Ondertrouwd:
de Wid, Gerard Hein en: van der Wal, Francis Marguérite 

Léontine Chantal.

Schwarz, Davy en: van Eeken, Kitty.

van Ettinger, Sebastiaan en: Hryunblat, Inna Evgenievna.

Overleden: 
Eljon, Salomon Hartog, oud 88 jaar.

Sissingh, Klaas Albertus, oud 81 jaar.

Swanink geb. Spaans, Dina Catharina, oud 75 jaar.

Valkestijn geb. van der Meij, Margaretha Joseph, oud 72 jaar. 

de Vos geb. de Groot, Marianne, oud 62 jaar.

Gerritsen, Carolina Frederika, oud 73 jaar.

Vanaf 12 maart is onze 

avondkeuken weer geopend!

Voor reserveringen: 023-5713200/06-14009847

www.beachclubtien.nl

familieberichten

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

ZONDAG 15 MAART

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. N. Paap uit Leidschendam 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochie.nl

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor D. Duijves

kerkdiensten

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

maart w a t e r

Hoog Laag Hoog HoogLaag
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restaurant aan het strand
waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl

Zie onze advertentie op pagina 6

ving gesloten voor de 2e 

Runner’s World Zandvoort 

Circuit Run, de Ladies Circuit 

Run en de Men’s Circuit 

Run Businessloop en het 

Scholenkampioenschap. 

Voor de Kids Run kan nog 

tot op de dag zelf worden 

ingeschreven in de tent 

van Le Champion in het 

rennerskwartier. In totaal 

zullen 9300 atleten deel-

nemen aan de diverse on-

derdelen. Daar zijn de deel-

nemers aan de Grand Prix 

Marathon Estafette, die door 

de Rotaryclub Zandvoort 

wordt georganiseerd, niet 

bij opgeteld.

vervolg  voorpagina - Politiek

Boulevard Noord 
Aan het bestemmingsplan 

Boulevard Noord werd  

ter elfder uren een ste-

denbouwkundig advies 

toe gevoegd dat hier en 

daar niet helemaal dui-

delijk was. Zo had een in-

spreekster enige uitleg van  

wethouder Marten Bier- 

man nodig om een aan-

tal zaken helder te krij-

gen. De discussie ging  

voornamelijk over de ver-

houdingen groen - par-

keren. “U beslist hoe die 

verhoudingen komen te  

liggen. Moeten we groen 

inleveren voor parkeer-

plaatsen of net andersom?”, 

vroeg de wethouder. 

Meer pensions
Ook de bestemming van 

een aantal pensions in het 

gebied riep vragen op die 

door wethouder Wilfred 

Tates werden beantwoord. 

“Het college wil graag  

meer pensions en hotels. 

We hebben daar afspra-

ken in het college over ge-

maakt. In nieuwe bestem-

mingsplannen zullen we 

meer mogelijkheden daar-

voor creëren. We zijn dus 

bezig met een inhaalslag”, 

aldus Tates.

Wethouder  
Marten Bierman
We t h o u d e r  M a r t e n 

Bierman kreeg niet direct 

voor de vierde keer van 

de raad ontheffing van  

de woonplaatsverplichting. 

De fractie van de VVD wil  

er tijdens de behandeling 

in de raadsvergadering  

van 24 maart op terugko-

men. Ten slotte bedankte 

voorzitter Fred Paap (VVD) 

griffier Manuela Langeveld 

voor haar werk en inzet  

voor de raadsleden en 

wenste haar veel goeds 

voor de toekomst. Zij gaat 

namelijk met zwanger-

schapsverlof.

Ondanks dat de vergade-

ring van de commissie een 

bijna overvolle agenda had, 

lukte het voorzitter Paap 

toch om het geheel binnen 

de tijdsmarge die de griffie 

had opgesteld, afgewerkt 

te krijgen. 
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In veel gemeenten in Nederland wordt een zaterdag in maart uitgekozen 
als Landelijke Opschoondag. Een mooie actie van Nederland Schoon, 
gebaseerd op een initiatief in Rotterdam. Daar vond men jaren geleden 
al dat in bepaalde wijken de straatvervuiling zo ernstig was dat men de 
hulp van de burgers inriep. 

Gelukkig kunnen wij  anno 2009 in Zandvoort daar anders over denken. 
Dankzij voortdurende inspanning van veel inwoners en van de gemeente 
wordt de straatvervuiling hier aardig in toom gehouden. Zandvoort 
hoeft niet mee te doen aan zo’n Landelijke Opschoondag. 
Wat wel kan? Kijk eens in de eigen woonomgeving: Natuurlijk is dat 
blikje, plastic zakje, hoopje bijengeveegde dennennaalden of ander stuk 
zwerfvuil niet door u neergegooid; u zou het wel kunnen meenemen in 
de schoonmaakronde rondom uw woning. Dat hoeft niet alleen op een 
zaterdag in maart, maar dat kan altijd! 
Een kleine moeite met grote gevolgen. De gemeente doet de rest. 

Samen houden we zo ZANDVOORT SCHOON!?

Landelijke opschoondag = plaatselijke opschoondag

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

het Chocoladehuis Willemsen 

binnen om iets lekkers te ko-

pen. Tot haar grote verras-

sing bleek zij de 10.000ste 

klant te zijn van het 1,5 jarig 

bestaande Chocoladehuis. 

Bij deze titel hoorde ook 

nog lekkere bonbons, een 

champagnefles van chocola 

gevuld met de huisspecia-

liteit ‘Zandkorrels’ én een 

mooi boeket van chocolade-

bloemen. Wat een verwen-

nerij! Het weekend van de 

familie De Roode kon niet 

meer stuk.

Verhoogd
Zeer zeker niet in de prij-

zen gevallen is de verho-

ging van de parkeergelden 

per 1 maart  op de par-

keerterreinen Zuid en het 

Watertorenplein. Zonder 

enige informatie werden 

de parkeerkosten van €5 

naar € 7,50 verhoogd. De 

omringende pension- en 

hoteleigenaars zijn daar, zo 

vlak voor het seizoen, niet 

echt blij mee.

Graffiti 

Het nieuw geplaatste 

elektriciteitshuis aan de 

Cornelis Slegersstraat staat 

nog niet eens een maand  

of de deuren zijn al door  

onverlaten ondergeklad-

derd. Degene die 

dat hebben gedaan 

hebben geen cur-

sus graffiti gehad of 

hebben op de basis-

school geen tekenles 

gehad van Marianne 

Rebel en Hilly Jansen. 

Ook de inmiddels 

verplaatste skatebaan, die 

daar in de beurt gestaan 

heeft, was destijds door de 

jeugd ‘versiert’. Als ge-

meente heb je daar geen 

grip op maar het geeft 

wel aan dat er snel een 

jeugdhonk moet komen 

voor de hangjongeren.

Keek op de week
In het radioprogramma 

Goedemorgen Zandvoort 

b l i k t e  p re s e n t a t o r 

Pieter Joustra even op 

de week terug. Daarbij 

haalde hij aan dat de 

onlangs geplaatste  

belijning bij het kruis-

punt Haarlemmerstraat/

Kostverlorenstraat niet 

waterproof is, want  

door het vele hemelwater 

zijn de lijnen verdwenen 

en zijn we weer terug 

naar af. Zonde van al  

het werk. Joustra stelde 

tevens voor om naast  

de hondenpoepzakjes 

ook hertenpoepzakjes 

verstrekt moeten wor-

den. Dit vanwege de  

vele hertenkeutels die 

overal te vinden zijn. 

Luidklokje
Zaterdag 14 maart is 
iedereen om 11.00 uur 

welkom in de ontvangst-

kamer en de aula op 

de algemene begraaf-

plaats. Dan wordt de 

luidklok van de voor-

malige Gereformeerde 

kerk officieel in gebruik 

genomen. De klok uit 

1963 is de laatste schen-

king van de commis-

sie van Vereffening. Zo 

zijn de doopvont en de  

collectezakjes aan de  

St. Agathakerk geschonken 

en de Antependiakleden 

en het kruis is naar  

de Protestantse Ge-

meente gegaan. De  

andere goederen zijn 

geschonken aan om-

ringende kerken. De  

luidklok kan op ver-

zoek worden geluid  

bij een begrafenis. 

Loterij
Heeft u ook loten van de 

Zonnebloem aan de deur, op 

de markten en in de kerken 

gekocht? Kijk dan even uw 

loten na want in Zandvoort 

zijn er twee prijzen van €15, 

één van €50 en één van 

€1000 gevallen. Het lotnum-

mer met eindcijfer 8968 is 

goed voor €50 en op lot-

nummer 0289621 is €1000 

gevallen! Kijk voor meer info 

op www.zonnebloem.nl 

Maandprijs

Afgelopen week werd de 

Zandvoortse horecaon-

dernemer Han IJgosse 

van Mollie en Co samen 

met zijn vrouw  door de 

vertegenwoordiger van 

Drankengroothandel J. 

Boonekamp verrast. IJgosse 

had de fantastische maand-

prijs gewonnen in het 

Zilveren Maanden Festival 

van de DON (Dranken 

Organisatie Nederland) die 

dit jaar 25 jaar bestaat. De 

maandprijs bestaat uit een 

waardecheque voor een kok 

aan huis voor 6 personen.

Chocoladeprijs

Zat e rd a g m i d d a g  l i e p 

Annelies de Roode (moeder 

van Gijs) nietsvermoedend 

evenementen agenda

m
rt

m
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m
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Maart

Babbelwagen - Thema: Zandvoort 1940-1945. 
Hotel Faber, aanvang 20.00 uur 

Jazzcafé - The Whiskers bij café Alex, 

aanvang 16.30 uur

Toneeluitvoering - van folklorevereniging 

‘De Wurf’ in De Krocht, aanvang 20.00 uur

Antiekcuriosa markt - tevens verzamelaarsbeurs. 

Pluspunt Noord, 10-16.00 uur 

(vorige datum was 15 maart) 

Circuit Run - 2e Runner’s World Zandvoort 

Circuit Run. Centrum + Circuit 

Classic Concerts - KRIM kamerkoor uit 

de Oekranië. Aanvang 15.00 uur

April

Paasraces - Circuit Park Zandvoort

Lenteconcert - Protestantse Kerk Zandvoort

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 11 • 2009

14

15

20+21
 

22 

29

29

11-13

19

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Een bloem…….
goed idee!

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nlVan Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - dinsdags gesloten

Violen - Primula’s -  
bollen op pot

Voorjaarsbemesting

Voor onze viskar op de Noord 

Boulevard zoeken wij een

enthousiaste medewerker

(vanaf 16 jaar) m/v voor in de  

weekenden en vakantieperiodes. 

 
Voor informatie en sollicitatie kunt u contact  

opnemen met Arlan Berg 06-23 26 26 26.

SPOTLIGHTS

Hiep hiep hoera!
Onze jongste pumper 

Sidney 
wordt zaterdag 

1 jaar!

Opa en oma Koper

Priscilla 18

Lieve Priscilla,  

van harte gefeliciteerd  

met je 18e verjaardag!

Liefs mam, pap, oma en Michaell

Hoera Hoera Hoera

Op vrijdag 13 maart wordt  

Maarten 21 jaar!!!

Gefeliciteerd!

Mama, Ton, Jeroen, Desire,  

Semmy, Bas, Gemma en Donna

Wij zijn op zoek naar ervaren

en gemotiveerd personeel m/v voor 

de keuken en de bediening

zelfstandig werkende koks

food en dranken runners
Info: 023-5712633

Strandpaviljoen

Met het optreden van Sanna van Vliet bewees het trio van Johan Clement afgelopen zon-

dag, dat jazz in Zandvoort nog steeds leeft. Geen overvolle zaal maar een selecte groep 
jazzliefhebbers die genoot van een verrassend optreden van deze persoonlijke zangeres.

Vorige week ontaarde een onbeschaafde familievete tussen twee gezinnen op twee ver-

schillende basisscholen van Zandvoort. De vete werd een ordinaire vechtpartij die voor 
de schoolpleinen van de basisscholen met de vuist werd uitgevochten, ten overstaan van 
verontrustte ouders en bange kinderen.

door Lienke Brugman 

Na een intro van het muzikale 

trio van Johan Clement (pi-

ano), Eric Timmermans (con-

trabas) en Frits Landesbergen 

(slagwerk) was het Sanna van 

Vliet die met haar jazzy stem-

Naar nu bekend wordt, is 

de vete al een paar jaar aan 

de gang tussen de beide 

families die hun kinderen 

op twee verschillende ba-

sisscholen van het scho-

lengebouw De Golf aan 

de Linnaeusstraat hebben  

zitten. De escalatie van  

vorige week is de druppel 

die de emmer bij de beide 

schoolbesturen en direc-

ties heeft doen overlopen. 

Zij hebben contact gezocht 

Jazz met Sanna van Vliet

Onenigheid bij Zandvoortse basisscholen

geluid de toehoorders wist 

te boeien. “Meestal begeleid 

ik mezelf op de piano tijdens 

het zingen. Nu is het Johan 

Clement die voor mij achter 

de toetsen zit. Ook weer eens 

leuk om het op deze manier te 

doen”, grapte ze vrolijk. 

met de gemeente waar-

door het tot een overleg is  

gekomen tussen de ge-

meente, politie, justitie, 

jeugdzorg en de beide 

schoolbesturen in kwes-

tie. Uit dit overleg is naar 

voren gekomen dat met 

grote spoed contact wordt 

gelegd tussen de beide 

families, die moeten aan-

geven wat zij nu willen. 

De overleggende partijen 

sturen niet aan tot het 

Sanna van Vliet

Vooral in haar improvisatie 

wist Van Vliet in een mix van 

standaardmuziek, originals 

en eigen composities, een di-

vers programma te brengen. 

Haar eigen compositie ‘Dance 

on the Moon’ wist ze knap te 

vertolken: een pittig stukje 

muziek. “Hoorde U het verschil 

in toonsoort en akkoorden?”, 

vroeg ze na afloop aan het 

publiek. Met haar persoon-

lijke stijl en gewaagde scat-

solo’s, gaf het optreden van 

deze zangeres weer een heel 

ander aspect aan jazz. 

Op 5 april is José Koning te 

beluisteren in De Krocht. 

Reserveer deze datum (en 

kaarten) alvast. Het kan druk 

worden.

uitzetten uit Zandvoort 

van één van de families, 

hetgeen juridisch moeilijk 

blijkt te zijn, maar men wil 

wel een positieve wending 

geven aan de vete. In eer-

ste instantie hoeft niet te 

worden gevreesd dat deze 

vete op de schoolpleinen 

zelf gaat worden opgelost. 

De ouders hoeven hun  

kinderen vooralsnog dus 

niet naar een andere  

school te sturen.

Ook iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Bel 023-5732752 of ga naar 
www.zandvoortsecourant.nl
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Van Goor verkoopt topkwali-

teit oesters, mosselen, kreeft 

en Alaska King Crab, levende 

dieren die kraakvers uit de 

Oosterschelde komen. Die ko-

men daar niet zo maar, daar 

gaat veel werk aan vooraf, zo 

bleek uit de presentatie die ter 

plekke werd verzorgd. Vooral 

oesters en mosselen hebben 

een lange weg te gaan voor-

dat ze op uw bord komen.

De mossel
De mossel is één van de al-

gemeenste diersoorten aan 

de Nederlandse en Belgische 

kust. In Nederland komen 

kweekmosselen onder an-

dere voor in twee gebie-

den: de Oosterschelde en de 

Waddenzee. De vishandel 

spreekt in beide gevallen 

van ‘Zeeuwse mosselen’ om-

dat alle Nederlandse mos-

selen voor consumptie in de 

Oosterschelde verwaterd 

worden in mosseltanks of 

-putten. Verwateren bete-

kent: zandvrij gespoeld. Dat is 

nodig omdat de mosselen in 

de percelen waar ze naartoe 

zijn vervoerd als ‘mosselzaad’ 

zich volzuigen met zand. Het 

‘zaad’, kleine mosseltjes van 

circa 1 centimeter groot, wordt 

vanuit de Waddenzee naar de 

Oosterschelde vervoerd om 

daar verder te groeien. Als de 

mosselen 4 tot 5 centimeter 
groot zijn, zijn ze geschikt 

voor consumptie. Dan wor-

den ze van de percelen in de 

Oosterschelde opgevist en 

naar de tanks of putten ver-

voerd om te verwateren, waar-

na ze verpakt en verhandeld 

worden.

De oester

Omdat aan de vraag naar 

oesters niet voldaan kan wor-

den door opvissen van in het 

wild groeidende exemplaren, 

is men ertoe overgegaan de 

omstandigheden voor voort-

planting en groei gunstiger 

te maken dan de natuur zelf 

biedt. Vele larven gaan in de 

natuur verloren doordat zij 

geen harde schone voorwer-

pen kunnen vinden om zich op 

vast te hechten. Het eerste in-

grijpen van de kweker bestaat 

dan ook uit het vergroten van 

de hoeveelheid van deze voor-

werpen, collecteurs genoemd, 

in de tijd dat de larven toe zijn 

aan vasthechting. Zij worden 

daarna enige tijd in kooien van 

gaas verder opgekweekt om 

Vrienden, gasten en collega’s van Richard van Goor, exploitant van restaurant De Alba-

tros in de Haltestraat, zijn maandag op zoek gegaan naar de ‘roots’ van het zeebanket 

dat hij in zijn etablissement verkoopt. Circa 50 geïnteresseerden hebben een bezoek 
aan zijn leverancier in het Zeeuwse Yerseke gebracht.

Met ‘De Albatros’ op zoek naar  
de achtergronden van zeebanket

De vissershaven van Yerseke

Oesterputten

door Erna Meijer

Pasen komt al snel dichterbij en dan is het natuurlijk tijd 

voor heerlijke paaseieren en andere lekkernijen van cho-

colade. Waar kun je dan beter terecht dan bij La Bonbon-

nière! In haar zeer gezellige pandje in de Haltestraat staat 
eigenaresse Josien Hildering nu inmiddels vijf jaar en met 

heel veel plezier. 

Oorspronkelijk werkte zij 

vijftien jaar in de parfume-

riezaak van haar vader in 

de Kerkstraat, maar in 1980 

begon zij een chocolate-

riewinkel waar nu juwelier 

Draaijer zit. Via diverse uit-

stapjes naar andere bran-

ches, zoals De Prietpraet, de 

firma Seur in gordijnstoffen 

in Amsterdam en een jaartje 

bij Corrie’s Kaashoek, kwam 

deze geboren en getogen 

Zandvoortse uiteindelijk 

toch weer bij de haar ver-

trouwde lekkernijen uit.

Van meet af aan komen de 

bonbons uit België en elke 

week worden de heerlijke 

Leonidasproducten aange-

vuld. Dat geldt ook voor de 

eerder genoemde paaseitjes 

(zo heeft zij een iets grotere 

dan normale uitvoering ei-

tjes in maar liefst acht sma-

ken, die € 2,50 per 100 gram 

kosten). De grote, luxe eie-

ren worden door Josien zelf 

opgemaakt (eventueel naar 

keuze), maar de trend gaat 

toch hoe langer hoe meer 

naar grotere doosverpak-

kingen, die eveneens zeer 

geschikt zijn als relatiege-

schenk. Naast de enorme 

sortering losse bonbons 

is ook de met de hand ge-

maakte en verpakte kersen-

bonbon van Leonidas, die 

als allerbeste uit een test 

kwam, een aanrader. 

La Bonbonnière

Bij Josien kunt u ook terecht 

voor allerlei soorten taar-

ten en gebak, allemaal van 

de bekende banketbakkerij 

Tummers in Heemstede. 

Elke dag om acht uur is zij 

daar te vinden om het verse 

gebak persoonlijk op te ha-

len en zo nodig de al eerder 

gedane bestellingen voor 

09.00 uur gratis bij de klan-

ten te bezorgen. De taarten, 

zowel voor verjaardagen als 

bruiloften, kunnen voorzien 

worden van een leuke, toe-

passelijke foto. In voorraad 

zijn altijd diepvriestaarten 

en heel veel soorten koekjes 

(probeer vooral de Romeo’s 

eens!). Hartige hapjes, die 

thuis even in de oven gaan, 

doen het ook altijd goed 

bij een borrel. Over drank 

gesproken: bij Josien kun 

je heerlijke en voordelige 

Peeze-koffie drinken. Buiten 

op het terras is plek voor zes 

personen en naast de koffie 

en frisdrank kan men zelfs 

genieten van een lekker 

broodje (Holtkamp)kroket. 

Alle kinderen krijgen een 

snoeperijtje mee en zelfs de 

honden worden niet overge-

slagen en worden voorzien 

van een speciaal koekje!

La Bonbonnière, Haltestraat 

33A, Zandvoort. Tel. 5715584. 
Openingstijden: dinsdag 

t/m zaterdag van 09.00 tot 

17.30 uur.

Jobtide biedt u dezelfde volledige flexibiliteit, service, garanties en scherpe tarieven  
die het bedrijfsleven inmiddels van ons gewend is.

Wij hebben professionele krachten voor u klaar staan in onder andere:
• Bouw en afwerking
• Interieur verzorging

Jobtide verzorgt de selectie, begeleiding, verloning en controle zodat u zonder zorgen  
uw “werknemer” binnen kunt laten. Neem snel contact met ons op en ontdek de voordelen,  
die het inzetten van een uitzendkracht u kan bieden.

Info: 023-8887340 of per e-mail: info@jobtide.nl

Ook voor particulieren is  

Jobtide uitzendbureau de  

ideale partner.

Activiteitenkalender:

• Statiegeld voor Congo bij Vomar en Albert Heijn, doe mee!
• Loten te koop à € 3 (via het actiecomité)
• Spaarpotten op de toonbank bij winkeliers en ondernemers (heeft u er al een?)
• Karaoke voor kinderen (datum volgt)
• Veiling op www.zandvoorthelpt.nl en live op slotavond 4/4
• 4 april grote slotdag met o.a.:
 - rommelmarkt met oude en nieuwe artikelen 
 - sport/spel instuif voor kinderen
 - bingo
 - smartlappen
 - avond met entertainment en ludieke veiling
• 5 april concert van The Beach Pop Singers, Protestantse kerk. 
 Kaarten verkrijgbaar à € 10 bij het actiecomité.

Oproep:
Iedereen die zich in wil zetten voor de weeskinderen in Congo kan zich melden  
bij het actiecomité, voor nieuwe acties of deelname aan 1 van bovenstaande activiteiten! 
Kijk op www.zandvoorthelpt.nl Tevens zijn wij op zoek naar veilingkavels  
en artikelen voor de markt.

Meer informatie over het project kunt  
u vinden op www.kinderhulpcongo.nl
Donaties kunnen worden gedaan  
op Giro 3444 t.n.v. Stichting WIO - Den Haag

Actie 
Kinderhulp Congo

GIRO 
3444restaurant aan het strand

Vrijdag 13 maart vanaf 17.00 uur 
zijn wij weer geopend!

diner wijn relax kust uitzicht zon strand bbq gezelligheid blauw/wit paviljoen genieten champagne zee

Strandpaviljoen 23 
Voor reserveringen bel: 023 5715707  

www.clubnautique.nl

heeft officieel haar deuren geopend en nodigt u graag uit om  
heerlijk te komen genieten van het 4-gangen openingsmenu!!

Amuse van King krab
∞∞∞ 

Rundercarpaccio met verse zwarte truffel
Of

Sashimi van tonijn met noedelsalade, wasabimayonaise & sojasaus
∞∞∞ 

Runderbouillon met dumplings van ossenstaart & schuim van dragon
Of

Gazpacho van pommodori met garnalen en zeekraal
∞∞∞ 

Gebakken eendenborst met een eendenlever tosti en hazelnootjus
Of

Griet met Japanse gebakken kikkerpootjes geserveerd 
met schuim van oesters

∞∞∞ 
Grand dessert

€ 32,50 p.p.

Aanbieding geldig van 14 t/m 29 maart -Tel. 023-5733199

ze tegen hun natuurlijke vij-

anden, vooral strandkrabben, 

te beschermen. Daarna wor-

den zij op de oesterpercelen 

in de Oosterschelde uitgezet. 

Bij een leeftijd van circa 5 jaar 

zijn zij ‘rijp’ voor de consump-

tie. Zij worden dan opgevist, 

gereinigd, gesorteerd en op-

geslagen in oesterputten, met 

dezelfde werking als bij de 

mossel. In Nederland begon 

de oesterteelt in 1870, toen 

voor deze teelt geschikte gron-

den aan de vrije visserij wer-

den. Er ontwikkelde zich toen 

een bloeiend bedrijf, voorna-

melijk in de Oosterschelde, 

met Yerseke als 

centrum.

De kreeft
Ook de kreeft 

kan als een bin-

nenlands pro-

duct worden 

beschouwd, al 

zijn de meeste 

k r e e f t e n  i n 

Nederland afkomstig uit 

Canada en andere Europese 

landen. De Oosterschelde 

kreeft is namelijk een be-

schermde soort die alleen 

tussen 1 april en 15 juni bevist 

mag worden. Deze soort had 

na de zeer strenge en lange 

winter van ’62 – ’63 bijna 

het lootje gelegd. De rege-

ring heeft het dier toen een 

beschermde status gegeven 

en hij is er weer helemaal 

bovenop gekomen. Verreweg 

de meeste consumptiekreef-

ten komen uit Canada en 

worden levend aangevoerd. 

In Nederland komen ze in 

kreeftenbunkers terecht. In de 

bunkers heerst een constante 

temperatuur van het water 

waardoor ze hun lichaam 

van afvalstoffen kunnen rei-

nigen. De kreeft groeit per 

jaar slechts circa 100 gram, 

waardoor een exemplaar van 

5 kilo, en dat zijn geen uitzon-

deringen, circa 50 jaar oud 

is! De Alaska King Crab, een 

echte delicatesse, komt ook 

uit Noord Amerika en wordt 

eveneens levend aangevoerd 

waarna hij dezelfde behande-

ling ondergaat als de kreeft. 

Op smaakgebied wint de 

Oosterschelde kreeft het van 

zijn familiesoorten.

Na deze bijzonder interes-

sante uiteenzetting maakte 

het gezelschap nog een tocht 

over de Oosterschelde, tijdens 

welke een mosselmaaltijd 

werd genuttigd. Eenmaal te-

rug in Zandvoort werd nog 

van een uitermate prettige 

afsluitende maaltijd in De 

Albatros genoten. Van Goor: 

“Wat een superdag. Iedereen 

heeft genoten. Ik ga nu kijken 

of we ook zoiets rondom de 

asperges kunnen organiseren. 

Lijkt mij ook geweldig.” 

Richard van Goor met een circa 50 jaar oude kreeft
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Op 5 maart organiseerden Waternet en Nationaal Park Zuid-Kennemerland een infor-

matieve bijeenkomst in Vogelenzang. Onder de genodigden waren ondermeer verte-

genwoordigers van de gemeente Zandvoort, Provincie Noord-Holland en vele natuur-

organisaties aanwezig. In de gehouden discussie over de mogelijke komst van een 
aansluitend ietspad over het voorgenomen recroduct kwam duidelijk naar voren dat 
niet iedereen gelukkig is met de gang van zaken. 

door Nel Kerkman

De Amsterdamse Water-

leidingduinen (AWD) zijn 

eigendom van de gemeen-

te Amsterdam en worden 

beheerd door Waternet . 

Natuurbeheer, drinkwater-

winning en struinrecreatie 

gaan hier al jaren goed sa-

men. Verder bestaat het re-

creatiebeheer van AWD onder 

andere uit het verbieden van 

honden en fietsers. Een unie-

ke vorm want in het Nationaal 

Park Zuid Kennemerland 

(NPKZ) mag men wél fietsen 

en met de hond (aangelijnd) 

lopen. Ieder verzoek om de pa-

den open te stellen werd door 

AWD resoluut afgewezen met 

als argument dat natuur, rust 

en ruimte unieke kernwaar-

den zijn. 

Van ecoduct naar recroduct
In 2004 werden de eer-

ste  p lannen gemaakt 

voor een ecoduct over de 

Zandvoortselaan. De bedoe-

ling is om een faunaverbin-

ding te maken tussen AWD en 

NPZK. In principe  stonden de 

natuurliefhebbers niet afwij-

zend tegenover de plannen. 

Het NPZK liet in 2005  een 

rapport door Alterra ‘ontsnip-

pering Zuid Kennemerland’ 

opstellen, waarin niet alleen 

de noodzaak van een fauna-

verbinding werd onderzocht 

Veel vraagtekens bij recroduct 

maar ook de mogelijkheden 

voor recreatief medegebruik 

van het ecoduct. Geleidelijk 

krijgt het voor de natuur be-

doelde ecoduct een steeds 

groter recreatief belang. In 

februari 2007 maken gedepu-

teerde Patrick Poelman, wet-

houder Marten Bierman en 

waternetdirecteur E. Cousin 

een fietstocht door de AW-

duinen om te kijken of de 

route wel geschikt is voor 

een nieuwe fietsroute van en 

naar Zandvoort. Omdat de 

Provincie op alle punten bezig 

is de bereikbaarheid van de 

kust te verbeteren hoort ook 

dit fietspad bij de plannen. 

In december 2008 besluit de 

Provincie om aan hun extra 

bijdrage van € 1,9 miljoen 

aan het ecoduct, inmiddels 

recroduct genoemd, de eis te 

stellen voor een fietspad door 

de AWD. Alleen het huidig gel-

dende beheersvisie 2001-2010 

van AWD houdt deze plannen 

(nog) tegen.  

Niet of nauwelijks overleg
Tijdens de bijeenkomst, die 

een informatief en inventa-

riserend karakter heeft, legt 

NPZK voorzitter Frieda van 

Diepen-Oost in het kort uit 

wat de bedoeling is van een 

recroduct. Namelijk: de ont-

snippering tussen de natuur-

gebieden uit de weg ruimen. 

“We hebben niets te verber-

Er werd gedemonstreerd tegen de komst van fietspad

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het 

met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om 

ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Geachte redactie,

Gaarne wil ik reageren op de ingezonden brieven inzake overlast damherten.

Ten eerste: Verhoog de omheining rond de Algemene Waterleiding Duinen (AWD), zoals reeds is geschied bij 

de Zandvoortselaan. Bij Zandvoort-zuid is de hoogte van de bestaande omheining niet voldoende. Op diverse 

plaatsen is door zandverstuiving de hoogte sterk ingeboet. Ook bij Bentveld is de omheining wel erg laag. 

Ten tweede: Zorg dat de ingang van de AWD aan de Zandvoortselaan niet open blijft staan. Sinds dat het 

duinwachtershuisje daar ter plaatse reeds 18 maanden leeg staat, hetgeen ten koste gaat van het toezicht, 

blijft de toegangspoort voor wandelaars vaak open staan. Advies: breng hier een wildrooster aan of maak van 

de poort een klaphek of pas een dranger toe. Beide zaken zijn reeds jaren geleden door de AWD toegezegd, 

maar er gebeurt niets.

Het afschieten van herten is niet de oplossing. De gedachtegang van één van de briefschrijvers dat een 

groepje geitenwollen sokken figuren de mond moet worden gesnoerd, doet mij vermoeden dat bij deze persoon 

jagersbloed door de aderen stroomt. Als er niet gejaagd wordt, dan zal de hertenpopulatie zich op andere 

wijze reguleren. Dat gebeurt door natuurlijke selectie, afhankelijk van factoren als beschikbare hoeveelheid 

voedsel, terreingesteldheid, klimaat, infecties enz. Wijfjes herten werpen pas jongen op latere leeftijd en 

er zijn minder geboorten per worp. De jaarlijkse aanwas vermindert dus in dit geval. Bij reeën is dit reeds 

het geval. Bij het opvoeren van de jacht ziet men het omgekeerde, eerder geslachtsrijp en meer jongen per 

worp. het is alsof de natuur zich automatisch tegen zo’n druk teweer stelt.

Wij zien liever, dat de jaarlijkse honderdduizenden recreanten in de AWD kunnen genieten van levende herten 

en reeën in het veld.

Coen Bleijs

Damherten

Iedere keer als ik lees dat er iets moet gebeuren aan het aantal herten in onze regio dan blader ik er een beetje 

snel overheen. Want aan de ene kant zie ik met mijn eigen ogen dat ze steeds dichterbij komen, maar aan de 

andere kant vind ik het fascinerend dat ik ze van zo dichtbij kan bewonderen en dat ik ze zo vaak tegenkom. 

Ik vind het niet leuk om te horen dat er zoveel mensen gelijk “afschieten” roepen, maar je probeert je niet 

om alles druk te maken en ik weet de oplossing ook niet. 

Afgelopen week las ik echter een ingezonden brief in de krant van M. van Zijtveld. Deze schrijver deed het 

voorstel “snoer de geitenwollen sokken figuren eens de mond en dan zal inderdaad een groot gedeelte van de 

herten afgeschoten moeten worden”.  Deze uitspraak (ik zou willen dat ik hem niet gelezen had) hield mij de 

afgelopen dagen bezig en heeft mij doen besluiten toch ook maar een brief in te zenden, niet met een oplossing, 

maar wel met wat tegengas want ik hoop toch zeker niet dat de geitenwollen sokken figuren zich de mond laten 

snoeren. Geitenwollen sokken figuren zijn vandaag de dag hard nodig! Stel je voor dat er helemaal niet van 

dit soort ‘figuren’ zouden bestaan…. dan zou bijvoorbeeld een weg dwars door de duinen zo aangelegd zijn. 

Mooi toch, gelijk geen files meer voor het strandtoerisme… en dan hier en daar een paar kleine villa parkjes 

erlangs, want het is daar toch zo prachtig wonen. Al kleven er wel een paar nadelen aan, want wat dacht je 

van vossenpoep op je grasmat, dennennaalden en vogelnesten in je dakgoot, vogelpoep op je dure tuinset, een 

konijnenhol achter de garage… en oh ja ook zo irritant: dat stelletje egeltjes in je pas aangelegde buxeshaag, 

die maken er ook zo’n rommeltje van. 

Dit weekend maar even langs de winkel, daar hebben ze vast wel een goedje dat ervoor kan zorgen dat die 

beesies het wel uit hun hoofd laten ooit van hun leven nog ergens rond te scharrelen.

R. Brugman

(Geitenwollen sokken figuur)  

Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE VOOR 
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723 

ELKE DONDERDAG VANAF 18:00 uur

AUTHENTIEK INDONESISCH BUFFET

Eindelijk kunt u genieten van de  
echte Indonesische keuken

BEREID MET  ORIGINELE VERSE   

INDONESISCHE KRUIDEN

“EEN STRELING VOOR DE TONG”

 PRIJS € 15.00 PP    
GRAAG VOORAF RESERVEREN 

PRIETPRAAT 
HALTESTRAAT 57     TEL 023-5712690

is op zoek naar 
iedereen die informatie  

heeft over het bestaan  

van de Chin. We bestaan dit jaar 

40 jaar en willen dit

natuurlijk groots aanpakken  

dus als je informatie hebt laat 

het ons dan weten via

info@chin-chin.nl
of 

06 47 57 24 97 Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Vrijdag 13 maart

After party Mango’s
Part two met diverse DJ’s

aanvang: 24.00 uur

Zaterdag 14 maart

Live muziek met
Dennis & Jordy Heer
aanvang: 22.00 uur

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier

Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50

Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 28,50 

Tartaar van verse Noorse zalm  

met limoenmayonaise

of

Pastrami van runderbil met mozzarella en 

een dressing van half gedroogde tomaten

iii

Lauwwarm op lage temperatuur gegaard 

kalfsvlees met rozemarijn, tijm en knoflook 

of

Gebakken vis van de dag met  

een romige kreeftensaus

iii

Chocolade liefde met cointreau

Geopend van dinsdag t/m zondag
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

gen. Het is het verhaal van de 

kip en het ei. Eerst het geld en 

daarna de aftrap”, zegt Van 

Diepen tegen de negatieve 

geluiden van de tegenstan-

ders van het recroduct. Ook 

de heer Timmer van vereni-

ging Natuurmonument vindt 

dat er veel geluid is vanuit 

de omgeving hoewel er nog 

niets concreets in zicht is. 

Wél is Natuurmonumenten 

voor fietspaden in de dui-

nen. De heer Immerzeel van 

Waternet vertelt dat er geen 

hoge hekken en lantarenpa-

len komen langs het genoem-

de fietspad door de duinen. 

Bovendien moet ook gemeen-

te Amsterdam nog toestem-

men. Uit de discussie die volgt 

blijkt dat de natuurvereni-

gingen niet officieel geïnfor-

meerd zijn door Provincie en 

NPKZ over de voorgenomen 

plannen voor een recroduct 

én een fietspad door de dui-

nen. Tegenstanders geven aan 

dat de fietsverbinding tussen 

Zandvoort en Vogelenzang 

door het geplande fietspad 

niet veel sneller wordt. Een 

fietspad door de AWD bete-

kent mogelijk een vrijbrief 

voor meerdere fietspaden 

en zullen bovendien een an-

dere groep recreanten (wiel-

renners en mountainbikers) 

aantrekken. 

De aanwezige natuurvereni-

gingen en vrijwilligers zijn 

tegen het recroduct en het 

fietspad en verzoeken om de 

plannen te herzien. Wel plei-

ten enkele vrijwilligers om te 

kijken naar de ecologische 

waarde van het ecoduct met 

mogelijk concessies. Maar zo-

ver is het nog niet, er zal zeker 

een vervolgbijeenkomst moe-

ten komen om meer duide-

lijkheid te scheppen over de 

vraag: wel of geen recroduct? 

Het beoogde waterspitsmuis-

je dat ook over het recroduct 

zou moeten gaan, krijgt be-

slist een langer staartje.

Zaterdag 14 maart

VanKessel
meets 

         Woodstock
Afterparty met DJ Jurk

Café Alex
Aanvang: 22.00 uur

Zandvoort Gasthuisplein

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq
Driegangen-menu 

€ 32,50
Combinatie van gemarineerde  

wilde zalm en coquilles 
met zeewiersalade

OF

Carpaccio van gerookte en gepekelde runderlende 
met tete de moînes en truffelolie

***
Zeewolffilet in bladerdeeg
met kreeften beurre blanc

OF

Lambsrack met rode uiencompote

en tuinkruiden jus de veau

***
Chocolademousse 

met vanillesaus

Voor reserveringen: 023-5716119 

info@tfaz.nl/www.tfaz.nl
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Concert in de vrachtwagen

DE SALON
Opening 18 maart

Voorheen gevestigd in de Zeestraat bij Boudoir Personal Styling, verhuist nu 

naar de Bilderdijkstraat 30 zwart. Gedurende de maand maart en april kunt u 

gebruik maken van diverse openingsaanbiedingen.

       SALONS    PARFUMS    MAKE UP    SKINCARE

GEZICHTSBEHANDELING € 65,=

huidanalyse met de computer

uitgebreid verzorgingsadvies met het skin schedule

vitaal huidverzorgingsplan voor thuis

oppervlakte reiniging

dieptereiniging + stoombehandeling

onzuiverheden verwijderen

wenkbrauwen modelleren + evt. verven

oogzone behandeling

gezichtsmassage

masker

dagverzorging

uitgebreid make up advies met de nieuwste make up van Ariane Inden

U ontvangt bij deze behandeling een complete gezichtsverzorgingset 

t.w.v. € 55,= cadeau. Deze set bestaat uit een extra mild massage 

cleanser, een soft balancing lotion of re-activating clarifying lotion

 en een dag/nacht crème.

Bel voor een afspraak met Laura Bluijs

06-43049362

vitaress
Voor noodgevallen 

24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.  

Een elektrische storing, een verwarming die 

uit gevallen is, een lekkage of een ander  

probleem wat direct verholpen moet worden.

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip 

waarin direct handelen noodzakelijk is.  

De ervaring leert dat de meeste storingen  

vrij simpel verholpen kunnen worden,  

maar wie is er op dat moment 

direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet op 

mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij  meestal in 

staat om de problemen ter plaatse op te lossen. In 

afwachting van een totaal reparatie is het meestal 

mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan 

u  de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden 

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om andere werkzaam heden / 

klussen  in en om het huis, en vrijwel alle andere 

diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

Voor informatie: 06-15.399.818 

E.mail vitaress@hetnet.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. Advies en 

aanleg (draadloos)  net-

werk. Ook avonden/week-

end. Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK.

.................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 
Voor al uw kleine klussen  

in en om het huis. Redelijke 

prijs. Voor info: 06-1423 2051 
.................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.................

Het Pakhuis

een kringloopwinkel 

waar van alles te koop is! 

Van serviezen en glaswerk 

tot meubels en van kleding 

tot boeken. Kennemerweg 6 

Zandvoort (voormalige  

TZB kantine) De winkel  

is geopend op don-vrij-zat 

10-17 uur. info: 06 - 53693409
.................

Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in de 

diabetische voet en nagel-

correctie (wilde pedicure) 

Behandeling op afspraak 

Tel. 06-52461796 / 023-
5715921 in Zandvoort

.................

Nieuwe cursus kunstge-

schiedenis: hoogtepunten 

uit de oude Italiaanse schil-

derkunst, door drs. Liselot 

de Jong. Start 24 mrt. in 
Zandvoort. 06-48443623, 

www.kunstinvorm.nl

ZANDKORRELS
De Bijbel zegt : 

Vele rampen kunnen je 

treffen in dit leven ,maar 

ik ben met je en bescherm 

je met Mijn rechterhand. 

Pak Mijn hand maar vast 

en vertrouw op Mij.
.................

Gezocht: assistent kok voor 

Wapen van  

Zandvoort. Werktijden 

en werkdagen in over-

leg. Tel. 06-5335 8217
.................

Woningonderhoud. www.

rin-woningonderhoud.

nl te Zandvoort, kan weer 

opdrachten aannemen. 

Al 10 jaar uw adres voor: 

schilderen, timmeren 

en sanitair. Gratis of-

ferte: tel. 06-2358 2119
.................

Beauty Balance by Sheila. 

15% op alle  

gezichtsbehandelingen 

geldig in de maand maart! 

Kom langs of bel voor een 

afpsraak: Potgieterstraat 24, 
2041 PC Zandvoort,  
tel. 06-5182 2167 of 

023-57 19633.
.................

Te huur gevraagd op 

Zandvoort: woning/ 

appartement voor 2 

personen. ± € 600 p.mnd. 

Tel. 06-4730 4179
.................

Geld besparen in groe-

ne stroom, gas, electr. 

Goedkoop vast en mobiel 

bellen over VOIP op net-

werk KPN. Geïnteresseerd? 

Neem contact op met 

consulent: 06-1965 7333
.................

Woningruil. Aangeboden: 

4-kamerlat in Zandvoort. 
Gevraagd: eengezins-

woning in Zandvoort. 

Tel. 06-4122 8723
.................

Gezocht: afwashulp voor 

Wapen van Zandvoort. 

Werktijden en werkdagen 

in overleg. Tel. 06-5335 8217
.................

Psalm 11:1 zegt :

 Schuilen doe ik bij de Here, 

ik richt mijn ogen op Hem. 

Hij is te vertrouwen als 

alles tegenzit. Hij is een 

trouwe vriend in nood 

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Bel 023-5732752 of ga naar 
www.zandvoortsecourant.nl

Ook iemand in de Spotlights zetten?

Liselotte de Jong spreekt namens BKZandvoort

Het welkomstwoord werd uit-

gesproken door Louis Moons, 

directeur van het museum 

en tevens mede-samensteller 

van de tentoonstelling. Nadat 

hij de hoop uitsprak dat er veel 

rode stickers op de kunstwer-

ken geplakt zouden worden 

(een teken dat het verkocht 

is), schetste Moons in het kort 

de achtergrond van het in 1558 

gebouwde Pietershuis in de 

Stoofsteeg, waar het museum 

gevestigd is. Zo gaf hij onder 

meer aan dat het in 1842 her-
bouwd werd door de vader van 

Nicolaas Beets (Hildebrand), 

die daar op de zolder een be-

gin maakte met het schrijven 

van de Camera Obscura. 

Drs. Liselotte de Jong, voor-

malig conservator van het 

Met de Classic Express wil de 

initiatiefnemer, het ‘Prinses 

Christina Concours’, het 

Nederlandse muziekleven 

een positieve impuls geven. 

Op de basisschool wordt 

steeds minder gezongen en 

concertpubliek vergrijst. In 

de rijdende concertzaal kun-

nen basisschoolleerlingen 

kennismaken met klassieke 

muziek. 

Spannende kennismaking
Tijdens het concert praat 

een jonge, speciaal opgeleide 

presentator het programma 

aan elkaar. Per concert zullen 

er ongeveer drie jonge mu-

zikanten (allen vanaf 13 jaar) 

optreden. Een concert in de 

Classic Express duurt drie 

kwartier en is afwisselend 

opgebouwd uit luisteren 

naar muziek en praten met 

de muzikanten. Bij elk con-

cert spelen jonge muzikan-

ten die de afgelopen jaren 

hebben meegedaan aan een 

van de concoursen van het 

‘Prinses Christina Concours’. 

Allemaal wonnen zij prijzen 

en sommigen van hen zijn 

nog maar een paar jaar ou-

der dan de kinderen uit de 

klas. Dit maakt de afstand 

tussen de muzikanten en 

het publiek van basisschool-

leerlingen bijzonder klein. 

De schoolkinderen hoeven 

niet alleen stil te luisteren, 

ze kunnen vragen stellen 

Bonnefantenmuseum in 

Maastricht en wonende in 

Zandvoort, gaf in haar toe-

spraak aan dat zij met de 

vele aanwezigen de liefde 

voor zowel de kunst als de 

zee gemeen heeft. In toepas-

selijke bewoordingen wist zij 

de kracht van de elf vrouwe-

lijke en twee mannelijke kun-

stenaars te typeren. “Het zijn 

heel diverse werken, ook qua 

materialen, maar het borrelt 

van daadkracht, creativiteit en 

kwaliteit”, aldus de vrouw die 

mede door haar jarenlange 

ervaring zowel cursussen in 

kunstgeschiedenis geeft als 

adviezen op het gebied van in-

terieur (www.kunstinvorm.nl). 

Haar motto is: ‘Een dag zonder 

schoonheid is verspilling van 

tijd’. Met een mooi gedicht van 

aan de muzikanten en mo-

gen ook zelf muziek maken. 

‘H’art Kunst in school’ ver-

zorgt dit project, waar ook de 

Zandvoortse muziekschool 

New Wave bij betrokken is. 

Technologisch unicum
Bij het betreden van de 

Classic Express gaan de 

schoenen uit en krijgen de 

kinderen slofjes aan. In de 

concertzaal is ruimte voor 

ongeveer 35 kinderen. Alle 

klank en geluid wordt gere-

guleerd door een speciaal 

electro-akoestisch systeem 

van de TU Delft waarmee de 

akoestiek van alle soorten 

concertzalen kan worden 

nagebootst. Met behulp van 

speciale verlichting van LCD-

schermen en LED-licht, wor-

den tijdens het concert beel-

den gecreëerd die de muziek 

een extra dimensie zullen 

geven. Het interieur van de 

Classic Express is ontworpen 

door Merkx & Girod, bekend 

van onder andere de interi-

eurs van het Concertgebouw 

en de nieuwbouwvleugel van 

het Rijksmuseum.

Na afloop van het concert zal 

er nog een terugblik plaats-

vinden op alles wat de klas 

in de Classic Express heeft 

beleefd. Gedurende het hele 

programma zal worden sa-

mengewerkt tussen de basis-

school en de muziekschool.

Beeldende Kunstenaars Zandvoort bestormen Haarlem

Rijdende Classic Express

komt naar Zandvoort
C U L T U U R

Het was afgelopen zondag bijzonder druk tijdens de vernissage in het Theo Swagemakers 
Museum in Haarlem. Tout kunstminnend Zandvoort kwam daar genieten van een unieke 
expositie van werken van dertien Zandvoortse kunstenaars. 

Speciaal voor de leerlingen van groep 6 en 7 van alle Zand-

voortse basisscholen staat de Classic Express van 23 tot 27 
maart op het parkeerterrein De Zuid. De Classic express is 
een enorme vrachtwagen die hydraulisch kan worden uitge-

schoven tot concertzaal van 14 meter lang en 7 meter breed. 
Jong toptalent uit het hele land treedt op in deze truck. 

Theo van Os opende zij offici-

eel deze expositie.

Hierna kon men kennismaken 

met de kunstenaars en hun 

minimaal drie werken. Licht en 

zwevend zijn de schilderijen 

van Mona Meier-Adegeest, de 

net tot de BKZandvoort toe-

getreden Annemarie Sybrandy 

werkt veel met tegels en por-

selein, Wim Nederlof geeft 

een kleurrijke impressie van 

Zandvoortse taferelen (‘De 

Kanaalweg’ is al verkocht). De 

schilderijen van Loes Dirksen 

geven een uitgekiend kleurge-

bruik te zien, terwijl het por-

tret ‘Allure’ van Noor Brandt 

ook een gewaagde, maar 

zeer fraaie kleurcombinatie 

toont. Geheel anders van stijl 

is het hier getoonde werk van 

Margreet Ras (‘White Wings’) 

en dat geldt tevens voor de 

met een oude Nikon camera 

op canvas gedrukte foto’s 

van Patricia Ramaer. De ke-

ramiste Elke Sijtsma-Schiller 

laat vertederende pinguïns 

en een aalscholver zien, ter-

wijl beeldhouwster Kitty 

Warnawa o.a. haar bronzen 

zwarte zwaan en maraboe ex-

poseert. Margreet Mayenburg 

heeft van bruin albast een 

bijzonder beeld gemaakt en 

Wim Beerens van wit albast 

en calciet een intrigerende pa-

rel in schelp. Last but not least 

vallen de Indiase keramische 

beelden van Femke Jorritsma 

op en is Ellen Kuijl niet alleen 

met hebberig makende siera-

den, maar ook met uit gefused 

glas in metalen frame vervaar-

digde sculpturen aanwezig.

De expositie is tot 4 mei te 
zien in het Theo Swagemakers 

Museum, Stoofsteeg 6 te 

Haarlem.

Vanaf € 25 per jaar kunt u 

vriend van de BKZandvoort 

worden en wordt u op de 

hoogte gehouden over de 

vele activiteiten, krijgt u uit-

nodigingen voor openingen 

en kunstavonden, alsmede 

5% korting op aankopen van 

de aangesloten kunstenaars. 

Zie voor meer informatie: 

www.bkzandvoort.nl

Sporen uit het verleden
Met deze rubriek willen we u attent maken op kleine 
en grote sporen die nog overal in Zandvoort te vin-

den zijn. De ene keer zijn het gevelstenen en de an-

dere keer historische kenmerken over het verleden 

van het vissersdorpje Sandevoerde. En wie weet kunt 
u er meer over vertellen of misschien komt u op uw 
wandeling ook wel eens iets tegen dat de moeite van 
het vermelden waard is. Reactie’s zijn altijd welkom. 
door Nel kerkman

Nu de bomen nog kaal zijn, zijn sommige sporen uit 
een lang verleden nog goed zichtbaar. Zoals ook dit 
Zandvoortse wapen, wat net op de grens van Zandvoort 
is te vinden. Mijn vraag deze week is: weet u waar het 
wapen zich bevindt? En misschien hebt u wel een heel 
bijzondere herinnering aan het huisje waar de afbeel-
ding van het wapen van Zandvoort is aangebracht? 

Uw reactie kunt u sturen of brengen naar: Zandvoortse 
Courant, Kleine Krocht 2, 2042 JN Zandvoort of per e-mail-
sporen@zandvoortsecourant.nl. Eventuele reactie’s worden 

in de volgende editie geplaatst. 



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand maart:

Kruidentuintjes
Gevulde kipfilet met bieslook-roomkaas

100 gram  € 0,99
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl
Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Hobby - Art - Gasthuisplein

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

H&T Klussenbedrijf - 06 25548778

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxalex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Aanbieding van de maand maart:
Alle vouwgordijnen 10% korting!

H & T Klussenbedrijf
Onderhoud, renovatie en nieuwbouw,
24 uursservice

Tony van Haren
Allround en altijd de goedkoopste!

15% korting op arbeidsloon

Hogeweg 62/9 - Zandvoort
Tel. 06-2554 8778
tonysklussen@gmail.com

Haltestraat 48

2042 LN Zandvoort

023-5733092

www.chocoladehuiswillemsen.nl

Lente komt er aan!
Chocolade tulpen

zakje 150 gr € 3,25

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Geweldige wijn uit Zuid-Afrika

Niel Joubert
in rood en wit

nu per fles van € 5,95 voor € 4,95
6 voor € 25,--

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.
Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor een 
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst 
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini- 
advertentie) plaatsen.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grote collectie 

zijden bloemen van

Sia is weer binnen

www.de-bode.nl 
Pashouders op alle 

artikelen 5% korting.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 - 22.00 uur

maandags gesloten

Voor Pashouders

10% korting op het 
gehele pannenkoeken 

assortiment.

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

VOOR PASHOUDERS

10% KORTING 

OP TOTAALPRIJS!

HALTESTRAAT 7, 2042 LJ ZANDVOORT

023-5716631 - WWW.ZARAS.NL

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Wij hebben de nieuwe collectie 
van Bam Bam binnen!!!

Pashouders 5% korting op de gehele collectie

Ondernemers opgelet:

Meedoen aan de ZandvoortPas 

vergroot uw vaste klantenkring

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand 
06-4342 9783 / Gillis Kok 06-460 460 26

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas

•  Wekelijks uw aanbieding in de Zandvoortse Courant in full colour
•  U bepaalt helemaal zelf  welke aanbieding u doet voor Pashouders
•  Gratis redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

•  Extra: alle aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

•  Veel promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in o.a. de Zandvoortse 

 Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen, 

 dus ook niet-Zandvoorters (en er zijn er al een aantal…)

•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  

 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken

•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 
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Italiaans sprak, als au pair naar Italië. Voordat ze echt haar draai 

vond, heeft Marina nog als au pair bij een gezin in Belgrado 

(Joegoslavië) gewerkt. De talenknobbel van Marina kwam ook 

hier goed van pas. Na alle omzwervingen besloot ze gebruik 

te maken van haar opleiding en ze solliciteerde bij de civiele 

dienst van het Elisabeth Gasthuis in Schalkwijk. Daar heeft ze 

ruim zestien jaar met heel veel plezier gewerkt. 

Sociaal bevlogen 
Zoals Marina zelf zegt: “Ik heb mijn sociale vaardigheden met 

de paplepel naar binnen gekregen. Mijn moeder was als vrouw 

van een arts heel actief in het sociale leven en is jarenlang secre-

taresse van het Groene Kruis geweest.” In 1972 

besloot Marina samen met haar man Jan 

een huis in Zandvoort te kopen waar 

zij nog steeds wonen. Maar denk 

nu niet dat Marina alleen maar 

naar haar werk fietste! Nee, ze 

ruilde haar Waals Hervormde 

Kerk (waar de voertaal Frans 

is) om voor het katholicisme. 

Na haar catechismus en een 

driejarige opleiding in de li-

turgie en diaconie, assisteert 

ze al heel wat jaartjes bij kerk-

diensten in Nieuw Unicum en 

het Huis in de Duinen, is ze kos-

ter in de Agathakerk en verzorgt 

ze het secretariaat van de Lokale 

Raad van kerken. En niet te vergeten 

het 4 mei comité staat hoog in het vaandel     
         bij Marina.  

Zelden thuis
Buiten haar sociale activiteiten vindt ze reizen heerlijk. Frankrijk, 

Italië, Griekenland, Zwitserland, maar ze bezoekt ook haar fami-

lie in Amerika en Australië. Samen met Jan heeft ze Indonesië 

bezocht en later is ze met haar zuster naar de geboorteplek en 

de erebegraafplaatsen terug gegaan: “Het was alsof ik thuis 

kwam!” Buiten handwerken (“elk neefje en nichtje heeft wel 

een wandkleed”), vult ze de schaarse vrije plekken op met lezen, 

museabezoek, zwemmen, kunst en fotograferen. Dit is in een 

notendop het turbulente leven van Marina, een vrouw die haar 

afspraken na komt, gaat voor zekerheid en niet van oneerlijk-

heid houdt. Hopelijk vond u de kennismaking, net zo als ik, erg 

gezellig. 

Dorpsgenoten

Zoals al gezegd: Marina komt niet uit Zandvoort. Op 9 okto-

ber 1942 stond haar wiegje in Bandoeg (Bandung), voormalig 
Nederlands-Indië. De ouders van Marina hadden een rubber-

plantage toen Nederlands-Indië tijdens de W.O. II door 

Japan werd bezet. Samen met haar moeder, oma 

en tante heeft ze tot aan het einde van de oor-

log in een vrouwenkamp en haar vader in 

een mannenkamp gezeten. Van deze peri-

ode heeft haar moeder een dagboek bij-

gehouden waar alle belangrijke episo-

de’s van Marina staan opgeschreven. 

Gelukkig werd het gezin Nijhuis na 

de oorlog weer met elkaar herenigd 

en ging het leven op de plantage door 

en werd er een zusje geboren. In 1948 
verslechterde de situatie in Indonesië 

en haar vader besloot zijn gezin naar 

Batavia te brengen. Na  terugkomst op de 

plantage werd hij omgebracht. In 1950 be-

sloot haar moeder met haar beide kinderen 

naar de grootouders in Nederland te vertrekken. 

Altijd onderweg
Na een periode in Den Haag gewoond te hebben vertrok 

Marina met haar moeder en zusje naar Eindhoven, waar 

haar moeder hertrouwde met een oude vriend (een arts) uit 

Indonesië. Marina bezocht de neutraal bijzondere basisschool 

(Nutsschool), gevolgd door een vierjarige opleiding op de IVO 

met als keuzepakket kinderverzorging, psychologie, civiele 

dienst, Engels en Frans. Na haar studie ging Marina voor twee 

jaar naar Zwitserland (Franse gedeelte) om haar lievelingstaal 

Frans op de internationale school bij te schaven. Daar ontmoette 

ze haar vriendin Francoise, waarmee ze sinds 1962 nog steeds 

contact heeft. Na een kleine onderbreking pakte Marina haar 

koffer weer in en vertrok voor een jaar naar Parijs waar ze in 

een ontvangcentrum hand- en spandiensten deed, uiteraard 

alles in het Frans. Vervolgens ging ze, hoewel ze geen woord 

Marina Wassenaar-Nijhuis 
door Nel Kerkman

De dorpsgenoot van deze week noemt zichzelf ‘import’. Maar 
in hoeverre ben je import als je samen met je man al jaren 

in Zandvoort woont? Is een ‘bijnaam’ dan een toegevoegde 
waarde om bij Zandvoort te horen? Zeer zeker niet! Want me-

nigeen kent Marina Wassenaar-Nijhuis vanuit het sociale le-

ven waar ze zich met hart en ziel voor inzet. Mocht u haar niet 
kennen maak dan via deze rubriek kennis met haar.

                 Marina Wassenaar-Nijhuis 

Lente komt wat later 
dit jaar

Het weekend weerbericht wordt gesponsord door:

En laat de zeewatertempera-

tuur -vooral na een te koude 

winter- nu een belangrijke 

indicator zijn voor het (ver-

dere) verloop van het voor-

jaar. Als we het nabije ver-

leden analyseren was er in 

de meeste gevallen namelijk 

sprake van een laat voorjaar 

wanneer het zeewater begin 

maart nog amper 5 graden 

was (1979, 1982, 1985, 1986, 

1987, 1991, 1996, 1997). Op 

grond van onder andere dit 

gegeven mag er realiter van 

worden uitgegaan dat ook 

dit voorjaar wat later dan 

normaal zal inzetten. 

De kans op een regulie-

re aanlandige stroming 

is sowieso natuurlijk al 

veel groter in Nederland 

dan een aflandige con-

tinentale luchtaanvoer. 

Hogedrukgebieden heb-

ben juist in een voorjaar, 

met de aanwezigheid van 

een koude plas zeewater 

in Noordwest-Europa, de 

voorkeur om voor anker te 

gaan boven dat onderkoelde 

water. Gevolg is dan veelal 

koude instroom vanuit 

het westnoordwesten tot 

noordnoordoosten. 

Mochten de hogedrukgebie-

den straks evenwel een voor-

keurspositie gaan innemen 

boven Centraal-Europa, dan 

gaat de vlieger niet op. In dat 

geval voeren zwoele zuiders 

zonder pardon lentelucht aan 

en piekt het kwik op 17 of 18˚C 

na half maart. Die kans is dus 

echter niet bijster groot. Zulke 

lenteoprispingen kunnen na-

tuurlijk ook in een koud voor-

jaar voorkomen, maar duren 

dan meestal hooguit drie 

dagen.

De woensdag was een leuke 

tussendag onder invloed van 

een hogedrukuitlopertje via 

Frankrijk. Helaas gaf deze 

donderdag alweer regen-

perikelen in Zandvoort en 

Bentveld. De komende dagen 

zal het overwegend droog 

blijven, maar overtuigend 

veel zon zal er niet zijn. Wel 

wordt het milder, maar met 

een aanlandige wind wordt 

het amper warmer dan 10 

of 11˚C, terwijl het elders tot 

14˚C kan worden. Volgende 
week wordt het weer min-

der zacht met later zelfs een 

nachtvorstkans.          

weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 9 9-10 11 9

Min 5 5 6 6

Zon 20% 35% 30% 35%

Neerslag 60% 20% 30% 30%  

Wind wzw. 4 west 4 zw. 4 wnw. 4-5

De kans lijkt tamelijk groot dat we gaan afstevenen op 
een iets later (kouder) voorjaar dan normaal. Gevolg van 
het stroperige patroon van de kou gedurende de voorbije 

maanden was dat het Noordzeewater behoorlijk daalde in 
temperatuur. Actueel is de zeewatertemperatuur slechts 4 
graden vlak voor de Zandvoortse kust.

Pluspunt Noord organiseert op zondag 5 april een Antiek-
Curiosa Markt / Verzamelaarsbeurs. De markt wordt van 
10.00 tot 16.00 uur gehouden aan de Flemingstraat in 
Zandvoort-noord. De toegang is gratis.
Deze antiekmarkt stond in 

eerste instantie gepland 

op 22 maart, maar om  

organisatorische redenen 

is de datum opgeschoven 

naar 5 april. Mocht u aan 

deze markt willen deel-

nemen, dan kunt u een  

aanvraagformulier voor 

deelname verkr i jgen  

aan de receptie van 

Pluspunt, tel. 5740330. 
De kosten voor een tafel  

van ongeveer 1.80 meter 

bedraagt € 10. Deelnemers 

kunnen op deze markt 

het volgende aanbieden: 

Antiek-curiosa markt / verzamelaarsbeurs  

verzamelingen (postze-

gels, grammofoonpla-

ten, ansichtkaarten, oud-

Zandvoort, etc.), oude 

boeken, prenten, sieraden, 

glaswerk, oud speelgoed,  

kunst, kleine meubeltjes, 

alsmede design uit de jaren 

1950 -  1980.

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Als jongste lid van de sportraad wil ik me graag voorstel-

len: ik ben Francien van der Aar–Ojevaar, en woon nog 

steeds met veel plezier in Zandvoort. Van diverse sport-

verenigingen in Zandvoort ben ik lid geweest, waaron-

der de Zandvoortse  Reddingsbrigade, O.S.S. volleybal 

en BC Lotus. Bij BC Lotus heb ik badminton geleerd en 

die sport is een rode draad in mijn leven geworden. 

Eerst speelster op hoog niveau in Amstelveen, later als 

trainster, van diverse verenigingen en jeugdselecties 

van de NBB, docent en nu ook al flink wat jaren consu-

lent van die Nederlandse Badminton Bond. Ik kan dus 

zeggen dat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt. 

Toen er afgelopen jaar een vacature ontstond binnen 

de Sportraad heb ik gelijk gereageerd! Ik vind het ook 

heel leuk dat ik de kennis die ik door de jaren heen heb 

opgebouwd, via overleg met andere sportbonden, het 

NOC*NSF, sportraden, gemeenten, sportservice bureaus, 

na kan delen binnen de Sportraad.

Als Sportraad geven wij advies aan het college maar 

mogen natuurlijk ook onze eigen ideeën aankaarten en 

organiseren. Wat ik wel geleerd heb is dat één woord 

heel belangrijk is en dat is: samenwerking, met z’n al-

len bereik je altijd meer en het draagvlak wordt veel 

groter.  Het NOC*NSF stimuleert ook altijd dat men gaat 

bewegen en sporten en stimuleert dit alle kanten uit 

tijdens de Nationale Sport Week. De Sportraad Zandvoort 

wil hier ook gebruik van maken en heeft besloten om hier 

gehoor aan te geven door middel van een kick–off: het 

Zandvoortse Sportgala, dat zaterdag 18 april in het NH 

Hoteles gehouden gaat worden.

Veel mensen die in Zandvoort wonen en sporten wil ik 

daarom oproepen hun eigen vereniging te stimuleren 

en leden voor te dragen voor de titel Sportman, Sport- 

vrouw, Sportploeg van het Jaar. Uiteraard mag de voor-

Zandvoorts Sportgala: 18 april in NH Hoteles
dracht ook iemand geheel anders zijn! Iedere spor-

ter heeft zijn eigen plafond. Het belangrijkste is ook 

de inzet, het doorzettingsvermogen en het plezier  

waarmee men de sport beoefent. Het Sportgala kan 

dus een diversiteit hebben van genomineerden, dat 

maakt het alleen maar verschrikkelijk mooi. Laat dus 

andere ook eens met een andere blik kijken op de ac-

tiviteiten die jullie leden het afgelopen jaar hebben 

gedaan! Ik hoop, en met mij de Sportraad, dat we er 

met z’n allen er een mooie avond van gaan maken die 

jaarlijks terug kan keren en een begrip gaat worden 

in Zandvoort. Wij van de sportraad hebben er zin in, 

jullie ook?

Ter afsluiting komt weer met het woord ‘samenwer-

king’ om de hoek kijken. de Sportraad Zandvoort vraagt 

de bestuurders en leden van de Zandvoortse sportver-

enigingen open te willen staan voor het onderzoek 

van 2 gedreven, enthousiaste studentes van de Hogere 

Economische School. Ze zijn heel voortvarend aan de 

gang, in opdracht van de Sportraad, met een onderzoek 

naar de ‘vereniging van de toekomst’. Alleen als we al-

lemaal open staan en eerlijk antwoord geven kunnen 

we met z’n allen kijken wat er voor mogelijkheden zijn 

met betrekking tot het behoud van de eigen identiteit 

voor iedere vereniging! 

Francien (r) met haar dochter Imke

Spiegelcentrum Het Draaipunt
Thema van deze week: 

Recessie of niet: GENIET

Bel voor meer info over dit soort thema’s:
Willy: 06-3875 8397  Joke: 06-2248 7220

Grieks Restaurant Filoxenia

Haltestraat 49 - Zandvoort

Tel.: 023-5734920

www.filoxenia.info 

Na 2 weken intensief verbouwen gaan wij komende zaterdag 14 maart weer open

Na 8 jaar vonden wij het tijd voor vernieuwing en  

hebben we besloten om te gaan verbouwen.

De keuken werd geheel vernieuwd en het interieur van het restaurant opgefrist.

Dit alles werd gerealiseerd door een Griekse binnenhuisarchitect, die uitsluitend 

gebruik heeft gemaakt van natuurlijke materialen uit Griekenland.

 

 Zaterdag 14 maart gaan onze deuren weer open. 

Graag heten wij u van harte welkom!        

Familie Bampatsias
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Uit je winter-dip-tip! 
Het begint al langer licht te blijven, de zon schijnt vaker, de temperatuur 

gaat iets omhoog en de eerste krokussen staan al in bloei. Yes! De lente is in 

het vooruitzicht, maar het is nog lang niet zo ver. Dus, heb je nog steeds last 

van een winterdip? Ben je het hele wintergedoe helemaal zat? Weet je niet 

hoe je deze maand nog door kunt komen? De redactie van Jong heeft voor 

jou een aantal uit-je-winterdip-tips bedacht. 

Hou je van lekker eten, sfeer en film kij-

ken? Dan heeft Circus Zandvoort in sa-

menwerking met Café Neuf dé perfecte 

avond geregeld: The Movie Dinner. Je 

mag zelf bepalen of je de speciale drie 

gangenmenu Movie Dinner Menu voor 

of na de bioscoop wilt. Alles kan, zolang 

het maar op dezelfde avond is. Dus eerst 

samen heerlijk uit eten en vervolgens naar 

de film Valkyrie met Tom Cruise en Carice 

van Houten! The Movie Dinner bestaat al 

een tijdje, maar blijft leuk.

Hoe pak je het aan?
Stap 1: Bel je vrienden en vriendinnen op 

of ze zin hebben om met je mee te gaan. 

Prik een datum! 

Stap 2: Bel Café Neuf op om een tafel te 

reserveren en vergeet niet door te geven 

dat het om een Movie Dinner gaat.

Stap 3: Kies een leuke film uit! 

Stap 4: Eet smakelijk!

Café Neuf 

Haltestraat 25, Zandvoort

Tel. 5713722

Movie Dinner: €22,50 p.p.

Griekse god

Een paar maanden geleden 
meldde ik mezelf vrijwillig 
aan op een of ander online 
speeddate gebeuren. Een 
aanrader van een vriendin-
netje die al avonden achter 
haar computer zat te grin-
niken om haar spetterende 
speeddate. Het betrof ene 
hoopjepipelopopius (of zo), 
afkomstig uit een pitto-
resk Grieks dorpje. Ze had-
den drie minuten gechat, 
want zo werkt dat bij een 
speeddate, en vonden in 
elkaar een match. En dus 
gingen er uren voorbij aan 
Engelstalige gesprekken 
tussen de twee en hield zij 
mij op de hoogte van alle ins 
en outs. Na een paar dagen 
stuurde hij een foto en bleek 
dat hij de Griekse Ruud van 
Nistelrooy was. Houden en 
nooit meer wegdoen, dach-
ten we eensgezind. En zo-
doende meldde ook ik me 
aan op die website. 
Om mezelf een beetje te 
verkopen, uploadde ik een 
aardig fotootje en schreef 
ik in mijn profiel dat ik ge-
fascineerd ben door Griekse 
goden. Dit alles in de hoop 
een neef van hoopjepipelo-
popius te ontdekken. Al snel 
vlogen speeddaters van over 
de hele wereld mij om de 
oren, van Zweedse sneeuw-
schuivers tot mijnwerkers 
uit Algerije. Zo ontmoette 
ik de Italiaanse slijmbal 
Leotti, die de hele drie mi-
nuten van onze speeddate 
besteedde aan een betoog 
over de schoonheid van de 
Nederlandse vrouw. Of de 
Belgische ‘coolepiet’ dan, 
die achter elke zin die hij 
schreef ‘haha’  typte, wat 
het gesprek op zich wel 
lachwekkend maakte, maar 
waar dan ook alles mee ge-
zegd was. En ik herinner me 
Johan uit Zweden die enkel 
‘hello’ schreef, de resterende 
2,5 minuut zweeg, en in de 
laatste 10 seconden vroeg: 
‘hunny, can I have your 
emailadress?’. Ja, lachen 
joh, dat online speeddaten. 
Maar voor een Griekse 
god kun je toch echt 
beter een reisje rich-
ting Kreta boeken!

column

P
a

u
li

n
e

17

Mai Buwalda, 24 jaar, student en werkzaam bij Club Jade:
“Wat een feest zou dat zijn, de Mac terug in ons dorp! Overal waar ik kom,van Haarlem tot Bali, 

is de verijdelde snackbar aanwezig, behalve in mijn eigen woonplaats. De zomer komt er weer 

aan, een mooi moment om er weer een op te starten… het enige nadeel; moet mijn bikinilook 

meer in de gaten gaan houden. Want 1 keer in de week sluipt al snel naar twee keer Mac. Het 

blijft natuurlijk verslavend, Junkfood!”
 

Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist:
“Ik ben VOOR het feit dat er weer een hamburgertent in Zandvoort moet komen. Weet alleen  

niet of deze ruimte de juiste plek is. Nu moet ik helemaal naar Haarlem voor een lekkere burger....”

Gijs de Roode, 24 jaar, leraar aardrijkskunde en CDA-raadslid:  

“Ik houd niet zo van het eten in een fastfoodketen, maar ik kan me voorstellen dat sommigen 

daar wel van houden en dat het als een gemis ervaren wordt dat er geen McDonald’s of Burger 

King in Zandvoort is. Of dit typisch iets is wat bij een toeristische badplaats hoort, dat weet ik 

niet. Er is nog voldoende keus om ergens anders een frietje te halen, maar er is nog ruimte op het 

Raadhuisplein, in het pand waar voorheen McDonald’s zat, dus wie weet!”

Al een tijd lang staat het pand 

op het Raadhuisplein leeg waar 
voorheen de McDonald’s in zat. 
En waarom? Geen idee. Door 
velen wordt het als een gemis 
ervaren dat deze bekendste 

hamburgertent uit ons dorp is 

verdwenen. Gelukkig zijn er ge-

noeg friettenten en snackbars 

waar men terecht kan voor een 
snelle vette hap. Maar de Mac is 
voor (vooral) toeristen die naar 
onze badplaats komen toch 

het meest vertrouwd. Je weet 
waar je aan toe bent als je een 
cheeseburger bij de Mac haalt, 

waar ook ter wereld. Toch is de 
hamburgertent verdwenen uit 
Zandvoort, een badplaats die er 

van alles aan doet om aantrek-

kelijk te zijn voor meer toeris-

ten. Wij vroegen deze week de 
reactie van Gijs, Lenna en het 
nieuwe panellid Mai.

JONG
!

De McDonald’s (of een andere grote hamburgertent) moet terug in 
Zandvoort, een toeristische badplaats kan niet zonder een ‘Mac’.

De stelling:Talk of the town

 

Vrijdag 13 maart: 
Vanaf 20.00 uur is het feest bij strandpaviljoen 

Mango’s Beachbar, de opening van het 

nieuwe seizoen wordt goed gevierd, Part 

Two! DJ Tettero zorgt voor de muziek deze 

avond.

Vrijdag 13 maart: 
Ben je na het openingsfeest Part Two 

bij Mango’s nog lang niet uitgefeest? 

Dat komt goed uit, want bij Grand Café 

Danzee vindt de afterparty plaats met 

diverse DJ’s.

Vrijdag 13 maart: 
DJ’s uit verschillende hoeken draaien 

hun lekkerste platen in een korte set, 

van hiphop tot house en van rock tot 

techno. Dat is het concept van Girls 

Love DJ’s! Van 23.00 tot 04.00 vindt dit 
populaire feest deze vrijdag weer plaats bij 

Het Patronaat. Een kaartje kost € 14 in de 
voorverkoop.

Zaterdag 14 maart: 
Live muziek bij Grand Café Danzee

I Know Where It’s @
RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Kikkerdril
Max gaat een nachtje 

bij zijn oma logeren 

omdat zijn grote 

broer Jannes naar 

het ziekenhuis moet 

om zijn amandelen 

te laten knippen. 

Jannus wil dat Max 

kikkerdril voor hem 

meeneemt naar 

het ziekenhuis, an-

ders zal hij nooit 

meer praten. Max 

loopt weg en gaat 

in de natuur op 

zoek naar kikker-

dril. Onderweg 

komt hij Jesse tegen, een meisje van zijn leeftijd, 

dat dierenverpleegster wil worden. Max vertelt haar over 

zijn zoektocht en Jesse besluit met hem mee te gaan. Samen 

vallen ze van het ene avontuur in het andere. Lukt het Max 

en Jesse ook om kikkerdril te vinden ...? 

Zondag

08:00 uur Countrytraxxx (h) 

10:00 uur ZFM Jazz  

12:00 uur Muziekboulevard 

14:00 uur Zondag in Kennemerland  
17:00 uur De Avond  

18:00 uur Golden ZFM (h) 

19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)

20:00 uur Inspiratieradio

21:00 uur Tep Zeppi  

Maandag

08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)

11:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard  

18:00 uur Muziekkoerier  

20:00 uur Golden ZFM 

21:00 uur De Hoop

Dinsdag

08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)

11:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard  

18:00 uur Bijzonder zandvoort

20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag

08:00 uur Vrijdagavond live (h)

10:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard  

18:00 uur ZFM in de avond

20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag

08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 

10:00 uur De Watertoren

11:00 uur Inspiratieradio

18:00 uur ZFM in de avond

20:00 uur Countrytraxxx

22:00 uur De Hoop  

Vrijdag

08:00 uur ZFM Jazz (h)

10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)

11:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard  

15:00 uur Eurobreakdown  

17:00 uur Het weekend in!

19:00 uur Vrijdagavond live

21:00 uur Sea IT  

Zaterdag

08:00 uur Toebak Leeft?  

10:00 uur Goedemorgen Zandvoort  

12:00 uur Muziekboulevard 

14:00 uur Zandvoort op Zaterdag  
17:00 uur Roy on-air (h)

19:00 uur Eurobreakdown (h)

21:00 uur Alternative FM

23:00 uur Night Walk  

24 uur per dag on air!

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

radio + tv

In heel Nederland openen zorgorganisaties op zaterdag 21 
maart 2009 hun deuren voor het publiek tijdens de lande-

lijke open dag van de Zorg. Ook bij Nieuw Unicum bent u 
die dag van harte welkom op de hoofdlocatie aan de Zand-

voortselaan. 

De open dag is bestemd voor 

iedereen die kennis wil ma-

ken met de zorg. Wilt u meer 

informatie over het zorgaan-

bod van Nieuw Unicum, dan 

bent u van harte welkom. 

Maar ook als u meer wilt 

weten over een baan in de 

zorg, over vrijwilligerswerk 

of de mogelijkheden voor 

een zorgopleiding kunt u op 

21 maart a.s. bij de mede-

werkers van Nieuw unicum 

terecht. Zij zoeken diverse 

Open dag van de Zorg

nieuwe medewerkers en 

kunnen tijdens de open dag 

informatie geven over open-

staande vacatures en de sol-

licitatieprocedure.

Naast een banenmarkt, 

worden er ook rondleidin-

gen georganiseerd, zijn er 

informatiestands en treedt 

de huisband van Nieuw 

Unicum ‘Building on Sand’ 

op. De open dag duurt van 

11.00 tot 16.00 uur.

De pas 9-jarige Zandvoortse Fabienne Deesker heeft on-

langs auditie gedaan bij het Koninklijk Conservatorium (KC), 
afdeling Ballet en Dans, in Den Haag. Fabienne die pas 6 
jaar bezig is met ballet bij Studio 118 Dance en les krijgt van 
Conny Lodewijk, is duidelijk een ballettalent dat nu voor het 
grote podium gaat.

“Fabienne begon al op 3-ja-

rige leeftijd bij ons met  

ballet. Al snel bleek haar ta-

lent en ging zij met spron-

gen vooruit. Nu gaat zij 

dan, als zij slaagt voor haar 

auditie, voor het grote po-

dium en ik ben er van over-

tuigd dat ze dat zal halen”, 

aldus haar docente Conny 

Lodewijk.

Ondertussen is Fabienne 

met vlag en wimpel ge-

slaagd voor de audiëntie 

en kan zij vanaf de start van 

het komende seizoen aan 

het KC studeren. In eerste 

instantie zal zij, omdat ze 

nog basisschoolleerlinge 

is, op zaterdag opleidin-

gen volgen 

in Den Haag, 

waarbij  ze 

begeleid zal 

worden door 

haar moe-

der of door 

Lodewijk. Als 

zij eenmaal 

klaar is met 

d e  b a s i s -

school kan zij 

haar vervolg middelbare 

schoolopleiding, VMBO  

dan wel Havo of VWO, aan 

het KC vervolgen waarbij 

ballet en dans centraal zul-

len staan. “Als ze niet slaagt 

als ballerina, kan ze altijd 

nog comédienne worden, 

dit kind is zo grappig!”, al-

dus Conny Lodewijk.

Fabienne is tijdens de 

komende 2e Runner’s 

World Zandvoort Circuit 

Run op 29 maart aan- 

staande te zien tijdens de  

manifestatie  op het 

Gasthuisplein, waar een 

aantal leerling en en dans-

groepen van Studio 118 

Dance zullen optreden.

9-jarige op auditie bij

Koninklijk Conservatorium

Fabienne Deesker



1818

Zandvoortse Courant • nummer 11 • 12 MAART 2009

19

Iedereen is welkom, de voor-

opleiding vormt geen toe-

latingscriterium. De meeste 

ouderen gaan later (opnieuw) 

studeren uit persoonlijke in-

teresse. Sommige deelne-

mers willen niet stil blijven 

zitten en willen zich¬zelf blij-

ven ontplooien, of zij zien de 

cursus als een mogelijkheid 

anderen te leren kennen. De 

Extramurale zorgorganisa-

ties signaleerden vorig jaar 

dat zij hun exploitatie niet 

rond krijgen, onder meer 

doordat cliënten sinds 2007 

minder thuiszorg krijgen. 

Het vpt zou hierop het ant-

woord moeten zijn. Dat is 

echter niet zo, blijkt uit het 

onderzoek bij De Aanleg in 

Harderwijk, de Wielborgh 

in Dordrecht, Oud Burgeren 

Gasthuis in Nijmegen en 

Curamus in Hulst. Het vpt 

kan het financiële gat maar 

deels dichten. Volgens PWC 

is het vpt alleen een oplos-

sing voor organisaties die 

feitelijk werken als een 

verzorgingshuis, met min-

stens vijftig tot honderd 

vpt-klanten die dicht bij 

VU organiseert driemaal per 

jaar cursussen: in de periode 

januari tot en met april, in 

juli en in september tot en 

met december. Op vijftien 

plaatsen in Nederland wordt 

HOVO gegeven; jaarlijks vol-

gen ruim 25.000 mensen de 

cursussen. Het gaat bij de VU 

vaak om korte cursussen van 

4 à 10 weken, met colleges 

elkaar wonen. Overleg van 

de vier organisaties met 

het ministerie van VWS 

heeft niets opgeleverd. “Op 

mijn vraag om tenminste 

een overgangstraject, was 

het antwoord ongeveer: 

u moet het zelf maar uit-

zoeken”, zegt directeur Ben 

Ipenburg van De Aanleg, 

“terwijl de overheid zelf 

destijds De Aanleg ge-

dwongen heeft wonen en 

zorg te scheiden, in plaats 

van een verzorgingshuis te 

bouwen.” 

Geclusterd wonen
Bestuurder Stephan Buijsse 

van Curamus heeft een 

“wrange bijsmaak” van de 

bezuinigingen. “Wij zijn 

Studeren voor 50plussers

Tarief voor thuis wonen is te laag

De Vrije Universiteit (VU) heeft sinds september 1990 een speciaal programma voor ou-

deren: HOVO, dat staat voor Hoger Onderwijs Voor Ouderen. ‘Hoger’ slaat op het weten-

schappelijk niveau van de cursussen, ‘Ouderen’ heeft betrekking op de leeftijd van de cur-

sisten: toelating geschiedt vanaf 50 jaar. 

Het ‘volledig pakket thuis’ (vpt), een bedrag voor mensen die zelfstandig wonen,  is te laag 
voor mensen die veel zorg nodig hebben aan huis. Dat blijkt uit nog niet openbaar onder-

zoek in opdracht van het ministerie van VWS. VWS heeft PriceWaterhouseCoopers (PwC) 
onderzoek laten doen naar de inanciële problemen van wooncomplexen waar ouderen 
zelfstandig wonen en waar een deel van hen welzijn en zorg afneemt bij de zorgorganisatie. 

50 plus pagina 
door Dick ter Heijden - 50plus@zandvoortsecourant.nl

van 2 of 3 uur, in de gebouwen 

van de VU. Voor de periode van 

januari/april kunt u zich niet 

meer aanmelden. Eind april 

wordt de nieuwe studiegids 

voor de zomer ( juli) van 2009 

verstuurd. U kunt deze gids 

vanaf dat moment ook bekij-

ken en/of downloaden van de 

internetsite: www.onderwijs-

centrum.vu.nl/HOVO.

door de overheid geprik-

keld te extramuraliseren, 

om cliënten de regie terug 

te geven. Maar nu krijgen 

cliënten een gemiddeld 

pakket waaruit ook col-

lectieve voorzieningen be-

taald moeten worden. Wij 

moeten het verzorgings-

huis gaan nabootsen en 

kunnen veel minder welzijn 

bieden. Thuis betekent met 

een vpt: geclusterd wonen.” 

VWS en Actiz
VWS wil nog niet reageren. 

Brancheorganisatie Actiz, 

die om het onderzoek had 

gevraagd, “kijkt uit naar een 

inhoudelijke reactie van de 

staatssecretaris”. 

Bron: Zorgvisie 

SPA & Beauty Zandvoort

De allereerste exclusieve Alessandro SPA in Nederland opent binnenkort 

haar deuren aan de Hogeweg 29 in Zandvoort

SPA, Wellness, Nails, Manicure, Pedicure, Anti Aging, 

Zuurstofbehandelingen, Mineral Make up Visagie, Massages etc.

Met uitsluitend zeer hoogwaardige producten en merken

Voor meer informatie: info@alessandro-spa.nl

Only Quality Has A Future

Strandpaviljoen

Thalassa 18 
sinds 1959

(H)eerlijke verse vis

mosselen, 

oesters en kreeft?

Die eet je bij Thalassa!

Voor reserveren: 
023-5715660

Folklorevereniging De Wurf geeft binnenkort weer haar 
jaarlijkse toneeluitvoering in De Krocht. De uitvoeringen 
zijn op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart. Dit jaar spelen 
ze het toneelstuk ‘De Water- en Vuurwinkel van Jaan van 
Poppe Moeke’ gevolgd door ‘Koppiesdag’. De toneelstuk-

ken zijn geschreven door de dames B. Jongsma-Schuiten en 
B. Bakels en de regie is weer in de vertrouwde handen van 
Rob van Toornburg.

Afgelopen dinsdagmiddag was Hans Vader (68) gastspre-

ker van het Genootschap Oud Zandvoort in de Bibliotheek. 
Ingeleid en welkom geheten door Ger Cense begon Hans, 
lid van de Archeologische Historische werkgroep van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen, zijn bijzondere verhaal. 

Het eerste toneelstuk 

speelt zich af in de Water- 

en Vuurwinkel van Jaan van 

Poppe Moeke. Dit was een 

winkel waar warm water en 

vuur voor onder andere de 

kachel en de stoof gehaald 

kon worden, want dat was 

vroeger niet in de huisjes 

in Zandvoort. in die winkel 

Geboren in Haarlem en he-

den ten dage woonachtig 

in Hillegom, heeft Vader ja-

renlang in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen ge-

werkt en weet als geen 

ander veel, bijna alles, over 

het ontstaan van de duinen 

en de aanleg van de infiltra-

tiekanalen voor de voorzie-

ningen van het waterlei-

dingnet. Bakken met dia’s 

werden door zijn projector 

gejaagd om zijn sympa-

thieke verhaal te illustreren. 

Een enthousiast verteller 

die zijn publiek met prettig 

stemgeluid duidelijk weet 

te boeien en zonder enige 

hapering maar liefst ander-

half uur aan het woord is. En 

dat was beslist een zeer ple-

Uitvoering De Wurf 

Bijzondere Archeologische vondsten 
in Amsterdamse Waterleidingduinen

was er altijd wel iemand die 

de laatste nieuwtjes wisten 

te vertellen.

Het tweede stuk
 ‘Koppiesdag’ was een ge-

zellige middag voor vrou-

wen onder andere om voor 

een huwelijk de toekom-

stige bruid te feliciteren 

zierige ervaring. 

Over bijzondere 

archeologische 

vondsten in de 

duinen tijdens 

het weer dicht-

schuiven van 

het van Limburg 

S t i r u m ka n a a l 

a ls  scher ven 

van potten, kannen en pij-

penkoppen van rond 1300 

waarvoor hij veel naspeu-

ringen verrichtte en zijn pu-

bliek dan weer kan vertellen 

over Duits Langewee aarde-

werk, het Jacobakannetje 

en de Engelse roos van 

Tudor die als merkteken 

in de pijpenkop te vinden 

was. Over gevonden grens-

stenen van o.a. Graafland 

die dankzij de ‘palenman’ in 

de club van de Historische 

werkgroep probleemloos te 

duiden is. Over de vinken-

baan (1922) waarvan de res-

ten nog steeds zijn terug te 

vinden in de duinen. Maar 

ook de beelden van Jan v.d. 

Valk, de laatste bewoner in 

de duinen aan de rand van 

en cadeaus te geven. De 

Koppiesdag was uitsluitend 

toegankelijk voor vrouwen 

met één uitzondering: de 

harmonicaspeler mocht ko-

men voor een dansje. Wat 

gebeurde er nu als er per 

omgeluk een man tijdens 

Koppiesdag binnen kwam? 

Wat dan?

Op beide avonden begint 

de uitvoering om 20.00 

uur. In de pauze wordt, zo-

als gebruikelijk, weer een 

Zandvoortse pop verloot 

evenals mooie tekeningen 

van oud-Zandvoortse tafe-

reeltjes gemaakt door Rie 

Molenaar. Uiteraard is er 

weer op de zaterdagavond 

bal na. Toegangskaarten à  
€ 7 zijn verkrijgbaar bij 

de familie Veldwisch, 

Dorpsplein 9 (tel. 5716487) 
en bij mevr. Hollander, 

Constantijn Huygensstraat 

15. Mits nog beschikbaar, 

zijn kaarten ook aan de 

kassa van De Krocht ver-

krijgbaar. Via www.dewurf.

nl vindt u meer informatie.

een grote zandvlakte. En 

natuurlijk een uitgebreid 

verhaal over het ontstaan 

van de duinen. Want de 

nu zichtbare duinen waar 

we anno 2009 heerlijk in 

kunnen wandelen zijn de 

zogenaamde jonge dui-

nen, ontstaan vanaf 1100 

tot 1500. Daarvoor al ca 

5000 jaar geleden waren 

er de ‘oude duinen’, de zo-

genaamde strandwallen 

die zelfs doorliepen tot 

aan de Haarlemmermeer. 

De huidige zeereep is een 

gemaakt duin en valt onder 

verantwoordelijkheid van 

Rijnland. De oudste kaart 

van Zandvoort van rond 

1617 geeft o.a. de vuurboet 

te zien, daarna volgen oude 

prenten van het tolge-

bouw, de Zandvoortselaan 

en de start van de water-

winning in 1853 met het 

graven van kanalen in de 

Amsterdamse waterlei-

dingduinen. Historie van 

Zandvoort en de omlig-

gende duinen is zeker een 

onderwerp waar vele leden 

van het Genootschap zich 

voor interesseren. Met een 

aandachtig luisterend pu-

bliek van zo’n vijftig perso-

nen kan deze uitgebreide 

voordracht zeker succesvol 

worden genoemd.        

Toneeluitvoering De Wurf op archief

Hans Vader achter de projector
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besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemoti-

veerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is  

de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen ver-

gunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw be-

zwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waar- 

tegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om 

een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrech-

ter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 

1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te 

gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van 

de Nederlandse leden van het Europees Parlement. 

U dient dan:

- op woensdag 22 april 2009, de dag van de kandidaatstelling, 

uw werkelijke woonplaats in Nederland te hebben;

- op donderdag 4 juni 2009, de dag van de stemming, 18 jaar 

of ouder te zijn en

- niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in Nederland of in 

een andere lidstaat van de Europese Unie.

Het verzoekschrift tot registratie (model Y 32) wordt op u 

toegezonden.

De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregi-

streerd zolang hij/zij als ingezetene is ingeschreven bij een 

Nederlandse gemeente.

Het verzoekschrift bevat tevens een verklaring dat hij/.zij niet 

is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij uitsluitend in 

Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken.

Het verzoekschrift dient uiterlijk woensdag 22 april 2009, de 

dag van de kandidaatstelling te zijn ontvangen. verzoeken 

die na deze datum worden ontvangen gelden pas voor de 

volgende verkiezing.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezin-

gen, Swaluëstraat 1.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Prof.Zeemanstraat 63, gedeeltelijk vergroten woning, inge-

komen 03 maart 2009, 2009-025Lv.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Amperestraat 12, vergroten bedrijfsruimte, verzonden 03 

maart 2009, 2008-091Rv.

- Brederodestraat 69, gedeeltelijk veranderen van de woning, 

verzonden 04 maart 2009, 2008-181Rv.

- Vondellaan 42, gedeeltelijke sloop woning, verzonden 04 

maart 2009, 2009-009S.

- Eltzbachstraat 2-4 en Stationsplein 8, verwijderen asbest-

houdend materiaal, verzonden 04 maart 2009, 2009-019S.

- Brederodestraat 120, plaatsen van een keermuur, verzonden 

04 maart 2009, 2009-024Rv.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

Gemeentelijke publicatie week 11 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 3 maart en de 

verdere in week 10 door het college genomen besluiten zijn 10 

maart vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 

Balie en op de website. 

Toezichthouders op de kwaliteit van kinderopvang en 

peuterspeelzalen

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken bekend 

dat in de vergadering van 3 maart 2009 is besloten de sociaal 

verpleegkundigen van de GGD Kennemerland aan te wijzen 

als toezichthouder op de kwaliteit van de kinderopvang en de 

peuterspeelzalen in Zandvoort. 

Per 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. In de Wet 

kinderopvang is bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn 

voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De toe-

zichthouders van de GGD Kennemerland controleren namens 

de Gemeente Zandvoort jaarlijks de kinderopvanginstellingen 

en de peuterspeelzalen op de kwaliteit. 

Hierbij wordt onder andere gekeken naar leidster-kindratio, 

de groepsgrootte, het pedagogisch beleidsplan, huisvesting, 

personeel etc.. Anders dan voorheen worden de toezichthou-

ders vanaf heden niet meer op naam, maar op functie (sociaal 

verpleegkundige) aangewezen. 

Aangewezen en vastgestelde collectieve festiviteitsdagen 

De collectieve festiviteitsdagen die op grond van artikel 4.1.2. 

van de Algemene Plaatselijke Verordening door het college in 

2009 zijn vastgesteld zijn:

- 30 april (Koninginnedag)

- 16 mei (Uit Je Dac Dance Against Cancer van Nederlands 

Kanker Instituut Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis)

- 20 juni (Muziek in het dorp van Stichting Zep)

- 18 juli (Midzomernacht van Stichting Zep)

- 1 augustus (Jazz in Zandvoort van Stichting Zep)

Het een en ander houdt in dat alle horecabedrijven binnen 

Zandvoort zich op de aangewezen dagen ten tijde van de 

voormelde feesten en vieringen niet aan de vigerende geluids-

normen hoeven te houden. Strandpaviljoen behoeven tijdens 

deze aangewezen collectieve festiviteitendagen tot 19.00 uur 

de geluidsnormen niet na te leven.

Mededeling Verkiezing Europees Parlement

Registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat 

van de europese unie

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat niet-Ne-

derlanders die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese 

Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij deze gemeente, 

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 

t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 

klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 

Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 

Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 

verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering

vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ga dan naar onze vestiging 
aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340

Jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft! 

Jobtide uitzendbureau 
is voor verschillende 
opdrachtgevers op zoek naar:

Klantvriendelijke winkelmedewerkers
Handig technisch personeel
Gastvrije horeca medewerkers
Praktisch schoonmaakpersoneel
Flinke medewerkers voor in de bouw
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DE SALON
Opening 18 maart

Voorheen gevestigd in de Zeestraat bij Boudoir Personal Styling, verhuist nu naar

 de Bilderdijkstraat 30 zwart. Gedurende de hele maand maart en april kunt u gebruik maken

 van diverse openingsaanbiedingen.

Excellence Skin Ology Treatment 90 min. normaal € 150,= nu € 100,=

Wanneer u bij deze behandeling een product aanschaft van La Colline ontvangt u tevens een “special glow” set 

t.w.v. € 110,= cadeau! 

De huidstructuur is direct gladder en heeft een prachtige uitstraling. Een compleet programma om de 

huidvernieuwing te stimuleren. Revitaliserend en verbeterd de uitstraling van de huid.

Gegarandeerd direct zichtbaar resultaat.

Een unieke wellness ervaring door de combinatie van oosterse en westerse behandeltechnieken.

Een holistische benadering voor het ontspannen van lichaam en geest.

Een subtiele combinatie van ontspannende rug, hoofdhuid, hand en voet massages.

Op 31 maart is er een La Colline promotiedag. U kunt zich op geven voor een kennismakingsbehandeling welke zal

worden uitgevoerd door een La Colline specialiste. Deze behandeling kost € 25,= , dit bedrag komt te vervallen 

wanneer u de verzorging van La Colline aanschaft en dan ontvangt u ook nog een wash off t.w.v. € 48,= cadeau!

Bij besteding boven de € 250,= ontvangt u een bodycream of vital eye set t.w.v. € 239,= cadeau! 

BEL VOOR EEN AFSPRAAK: Laura Bluijs    06-43049362

Sportgala 2009

18 april in NH Hoteles

Heeft uw vereniging  

zich al aangemeld?



22

Zandvoortse Courant • nummer 11 • 12 MAART 2009

23

Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort
Club Jade Zandvoort
Club Nautique
Danzee
De Salon
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine
Gemeenschapshuis

Administratiekantoor K. Willemse
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Alex
Café Oomstee

adverteerders
Gemeente Zandvoort
Hugoos
Jan Drommel
Jobtide
Kroon Vis
P. van Kleeff
Pluspunt (+ boomhut)
Prietpraat
Raggers & Zn 
Riche aan Zee
Sea Optiek

Selekt Mail/Vracht
SMV Computerreparaties 
Spiegelcentrum Het Draaipunt
Stichting Nieuw Unicum
Stichting WIO
Strandpaviljoen 19
Take Five
Thalassa Strandpaviljoen 18
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vitaress Full Service

Renault Mégane equipe wint laatste endurance raceBlunder kost punten

Bijna desastreus verlies zondagelftal

In de badmintonprijzen

Eindelijk weer winst voor ZSC’04

De overwinning van het vier-

tal kwam met enig geluk tot 

stand. Lange tijd leek de equi-

pe van Bleekemolen met Kees 

Bouhuys op de overwinning 

af te gaan, maar een kapot 

differentieel deed die droom 

uiteenspatten. Met nog circa 

twintig minuten te gaan, ging 

het fout. Bouhuys parkeerde 

de leidende Porsche in de 

pitbox en vertrok niet meer. 

“Jammer, want we hadden het 

De beide ploegen hadden 

groot belang bij winst van 

deze wedstrijd. Ze stonden 

bij aanvang op gelijke hoog-

te alleen had Monnickendam 

twee doelpunten meer als 

saldo. Oefenmeester Piet 

Keur miste bij aanvang de 

basisspelers Remko Ronday 

(vakantie) en Misha Hormeño 

(geschorst).

De eerste helft kenmerkte zich 

door het niet in de ploeg kun-

nen houden van de bal door 

Het werd een matige  

eerste helft, waarin de 

thuisclub goede kansen 

kreeg maar waarin ook ge-

legenheidskeeper Arnold 

Jongejan zijn doel schoon 

wist te houden. Zandvoort 

creëerde wel enkele kans-

jes maar meer ook niet. Zo  

gingen Ferry Boom en 

Camile Alice alleen op de 

keeper af maar wisten het 

net niet te vinden.

Francien van der Aar werd 

met haar partner Yvonne 

Copier, van BC Culemborg, 

in het damesdubbel meer 

Tegen het Haarlemse ZOG 2 

speelden onze plaatsgenoten 

opvallend zonder de broers 

Nicky en Mitchell Post. Ook 

de vaste sluitpost, Sander van 

der Wal, was niet aanwezig. 

Het bezorgde Marcel Paap een 

onderdeel er net nieuw op zit-

ten”, aldus Bleekemolen. 

Het  wegvallen van de 

Bleekemolen Sotrax Porsche 

was niet het enige. De dikke 

DNRT V8 Silhouette wagens 

kwamen ook niet over de 

streep. Frits Hessing reed 

rechtdoor de Tarzanbocht 

in, waardoor de wagen forse 

schade aan de voorkant op-

liep. De andere wagen met 

de Zandvoorters. Zij moesten 

dan ook regelmatig terug na 

mispasses. Monnickendam 

echter was wel bij machte 

om de bal rond te spelen en 

daaruit kwam dan ook het 

eerste thuisdoelpunt. Twee 

minuten voor rust kwamen 

de gasten op gelijke hoogte. 

Via een aanval over de lin-

ker kant zette Nigel Berg de 

bal hoog voor het doel. Via 

Maurice Moll kwam de bal 

bij Sven van Nes terecht die 

prachtig tegenvoets inkopte, 

Na de thee zetten de gast-

heren aan en zorgden in de 

55e minuut voor de eerste 

treffer van het duel, enkele 

minuten later gevolgd door 

de tweede, 2-0. Zandvoort 

had niks meer te verliezen 

en ging achterin 1 op 1 spe-

len. Hieruit kwamen enkele 

corners voor  onze plaats-

genoten maar SVIJ bleef 

gevaarlijk door de counter. 

Het is dan ook niet verwon-

dan verdienstelijk tweede. 

“We gaan volgend jaar  

voor de hoofdprijs. Er 

is een goed gevoel aan  

kleine puzzel, maar met Bas 

Lemmens op doel kon ZSC’04 
aan het duel beginnen.

In de beginfase wist ZSC’04 al 
direct toe te slaan. Na de 1-0 

kwamen de bezoekers meer 

Jan Evers en Frans Verschuur 

had technische problemen en 

was in het begin van de race al 

kansloos voor een hoge klas-

sering.

Voor het BMW-duo Fontijn en 

Furth was het een feestdag. 

De beide Peters misten in fe-

bruari op een haar na het po-

dium maar de Hillegommer en 

Zandvoorter werden nu twee-

de achter het Mégane viertal. 

1-1. Op slag van rust zorgde 

Michael Goldschmeding dat 

de gastheren alsnog met een 

voorsprong de kleedkamers 

konden opzoeken, 2-1.

De tweede helft was van een 

ander kaliber voor Zandvoort. 

Er werd gestreden voor iedere 

bal en het team werd almaar 

sterker. De dreiging voor het 

thuisdoel werd steeds zwaar-

der en brak in de 68 minuut 

toen Moll, weer hij, een fraaie 

voorzet op Michael Kuijl gaf. 

Die bedacht zich geen mo-

ment en bracht de beide 

ploegen weer in evenwicht, 

2-2. Iedereen nam al genoe-

gen met een gelijk spel totdat 

de 2e minuut van de blessu-

retijd aanbrak met het in de 

aanhef staande als resultaat. 

Nul punten, jammer maar he-

laas!

Komende zaterdag speelt SV 

Zandvoort thuis om 14.30 
uur tegen rode lantaarndra-

ger ZCFC dat zaterdag uit bij 

WV-HEDW met 3-1 verloor. 

Overige uitslagen 2e klasse 

A: DVVA – Kennemerland: 2–1; 

Marken – HBOK: 4–1; HCSC 
– ZOB: 0–0 en Amstelveen - 

Swift: 1-4.

derlijk dat de thuisploeg in 

de resterende tijd voor 3-0 

en 4-0 zorgde. Aangezien 
mede degradatieconcur-

rent Geel Wit met 4-3 (!) van 
de nummer 3 Bloemendaal 

wist te winnen, wordt het 

voor het zondagelftal van 

SV Zandvoort erg moeilijk 

om zich in de 4e klasse te 
handhaven. 

Komende zondag speelt SV 

Zandvoort zondag om 14.00 
uur thuis tegen Olympia 

Haarlem dat met 0-3 won 

van Ripperda. Overige 

uitslagen 4e klasse D: 
Zwanenburg - Alliance ‘22: 

2-2; Concordia – DSK: 2–1 en 

De Brug – Schoten: 4–2.

deze finale over gebleven”, 

aldus Francien. Ook Wim 

Fisscher werd in de cate-

gorie heren 45+ zeer knap 
tweede. Hij verloor in de fi-

nale van Uun Santossa, die 

Nederlands kampioen werd 

ten tijde van Rob Ridder 

(misschien wel Neerlands 

beste badmintonner ooit).

in de wedstrijd, dat direct re-

sulteerde in de gelijkmaker. 

Halverwege de eerste helft 

werd ZSC’04 weer wat sterker  
en wist daardoor uit te lopen  

naar 5-3. ZOG 2 kwam in de 

tweede helft weer terug en 

autosport 

futsal

basketbal - heren

basketbal - dames

Het blauw van Renault overheerste op het podium | Foto: Chris Schotanus
Michael Kuijl had een bijzonder goede invalbeurt

Joni Mills (12) gebruikt het blok van Kim Montauban

“Het zag er helemaal niet naar 

uit. We hadden problemen 

met het vermogen en onder-

weg was er ook nog een klap-

band, dus dit resultaat mag er 

zijn”, aldus Furth na afloop.

Rob de Laat en Theo de Prenter 

reden in de BMW Compact een 

prima race. De leiders van het 

kampioenschap bleken na af-

loop van de race in februari 

al niet meer in te halen, maar 

door het ingewikkelde punten-

systeem dat de DNRT voert, 

was dat toen nog niet duide-

lijk. De auto waar het kampi-

oensduo mee reed wist beslag 

te leggen op de tweede plek in 

het totale veld. Dat was opval-

lend, want de auto kwam uit in 

de Divisie II. Voor De Laat be-

tekende het zijn tweede titel. 

Enkele seizoenen terug wist hij 

al eens kampioen te worden, 

toen met Menno Broersma.

De andere twee Divisie-

winnaars werden Jeroen den 

Boer en Leon Rijnbeek in een 

BMW diesel in de Divisie III en 

René en Ruud Steenmetz in 

een Volkswagen Golf Diesel in 

de Divisie IV. 

trok met nog tien minuten 

te spelen, de stand weer in 

evenwicht. Doelman Bas 

Lemmens had goed geke-

ken naar Sander van der 

Wal, want Lemmens wist de  

Zandvoorters weer op voor-

sprong te brengen. Het doel-

punt van Maurice Moll in de 

slotfase deed de Zandvoorters 

in veilige haven komen, waar-

door de eindstand 7-5 op het 

scorebord kwam te staan.

Een viermanschap met een Renault Mégane pakte afgelopen zondag de winst in de af-
sluitende vieruursrace op Circuit Park Zandvoort. Eerder dit seizoen wist een Mégane de 
lange afstandsrace te winnen tijdens de Zandvoort 500. Toen was het duo Bernhard ten 
Brinke en David Hart de beste equipe. Afgelopen zondag mochten Wilko Becker, Hoevert 
Vos, Harry Kolen en Wim Beelen na de ‘Final 4’ het hoogste schavot betreden. 

Een blunder in de allerlaatste minuut van de wedstrijd 
Monnickendam – SV Zandvoort heeft onze plaatsgenoten 

punten gekost. Bij de stand 2-2 liet keeper Boy de Vet, na 
een rollertje van invaller Daan Schuyven, de bal door zijn 

vingers en zijn benen glippen waardoor de thuisclub alsnog 
de overwinning in de schoot kreeg geworpen.

Helaas bleek de winst van SV Zandvoort zondag vorige 
week op Ripperda niet voldoende om ook van SVIJ te kun-

nen winnen. Mede door  schorsingen van basisspelers Timo 
de Reus en Martijn Paap en 2 spelers die op vakantie waren, 
moest trainer Jamal weer eens in zijn hoge toverhoed grij-
pen. Helaas heeft dat verkeerd uitgepakt.

Twee Zandvoortse badmintonners zijn tijdens de afgelopen 
zondag gehouden Nederlandse Kampioenschappen voor ve-

teranen in Amersfoort in de prijzen gevallen. Francien van der 
Aar en Wim Fisscher werden allebei tweede in hun categorie.

Het was weliswaar in een vreemde opstelling, maar toch won ZSC’04 na vijf wedstrij-
den weer eens een wedstrijd. Uit de afgelopen vijf wedstrijden werd slechts één punt 
behaald, waardoor de Zandvoorters van een plek in de bovenste regionen terugvielen 
naar plaats vijf in de tweede klasse. ZSC’04 had de eerste periodetitel al op zak. 

Opnieuw is het heren team van The Lions niet in staat geweest 
het ervaren Akrides 4 aan de zegekar te binden. Werd het in 
november in eigen huis een gelatteerde 59-74, afgelopen vrij-
dagavond in IJmuiden moesten onze plaatsgenoten met 77-74 
opnieuw buigen. Vooral het voor Zandvoort vaak desastreuze 
derde kwart verliep ook nu weer bepaald niet naar wens.

Het moest er maar weer een keer van komen, vond coach Ri-
chard Koper van de Lions-dames. Hij toverde een aangepaste 
verdedigingsvorm uit de hoge hoed tijdens de thuiswedstrijd 
tegen de reserves van BV Lely uit Amsterdam. “Agressief be-

ginnen en een 2-1-2 verdediging was ons credo”, aldus Koper. 
En het pakte goed uit aangezien Lely met een 53-47 nederlaag 
terug naar de hoofdstad ging.

Lions startte sterk en bouw-

de tijdens het eerste kwart 

op naar een geringe voor-

sprong van 21-22 bij de start 

van het 2e kwart. Ook dat 

kwart was van een redelijk 

niveau alhoewel de gasthe-

ren bij rust een voorsprong 

van 38-34 hadden geno-

men.

Het derde kwart was niet 

Die agressiviteit waar Koper 

om vroeg werd niet direct door 

de dames opgepakt, waardoor 

ze na het eerste kwart met 

9-15 achterstonden. In het 

tweede kwart kwam Lions 

langszij en erover. Vooral de 

productie van 10 punten (van 

de 21) in dat kwart door Wendy 

Bluijs was daar debet aan.

De Zandvoortse dames gin-

gen na rust lekker door en 

konden zowel het derde als 

het vierde kwart winnend af-

sluiten en eindelijk weer een 

Akrides weer te sterk  

voor Lions heren

Winst voor de dames

voor de Zandvoorters weg-

gelegd. Akrides deed wat 

het wilde en nam een 67-

52 voorsprong. Alles kwam 

nu op het laatste kwart 

aan waarin Lions zelfs nog 

de leiding nam met 1 punt. 

Een ‘driepunter’ in de laat-

ste minuut, gevolgd door 

een gestrande aanval van 

Lions zorgde voor de 77-74 
winst van de thuisploeg.

zege aan het totaal toevoegen. 

Afwachten is het nu op het 

resultaat van bv Schrobbelaar 

die gelijk stonden met Lions. 

Indien de Amsterdamse ploeg 

niet gewonnen heeft, kan 

Lions in de nacompetitie gaan 

voor de vijfde plaats. Anders 

zal het vier duels met AMVJ 

moeten spelen voor de laat-

ste plek, wat overigens niet in-

houd dat er gedegradeerd zal 

worden omdat er nog plaats 

is in de Rayonklasse dames en 

er geen ploegen staan te trap-

pelen om te promoveren.

In de Lente ga je dansen!

Stijldansen voor Paren
Herhalingscursus van Rob Dolderman

Start zondag 15 maart

6 lessen van 19:00 – 20:15 uur

Voorjaars beginners cursus  
van Rob Dolderman

Stijldansen voor Paren
Start: woensdag 1 april – 17 juni

10 lessen van 19:00 – 20:15 uur

Voor andere cursussen of  meer informatie kunt u  

kijken op www.pluspuntzandvoort.nl

023-57 40 330

voetbal - zaterdag

voetbal - zondag



Potgieterstraat 30
Deze ideale, knusse (starters)woning staat in een gezellige en kindvriendelijke 
woonomgeving, heeft 2 slaapkamers, een ruime bergzolder en is gelegen op 
loopafstand van het strand, station en het levendige centrum van Zandvoort.

Tussenwoning met achterom•	
Bouwjaar ca. 1924•	
Geheel voorzien van dubbele beglazing (behalve het badkamerraam)•	
Recent aan de buitenzijde geschilderd•	
Dakbedekking bijkeuken en slaapkamer voorzijde vernieuwd •	
Alle vertrekken beschikken over schuifdeuren•	
Zonnige voortuin op het zuiden•	
Gebruiksoppervlakte ca. 70 m² •	

Vraagprijs € 214.500,--  (evt. starterslening mogelijk!)

De Favaugeplein 21/5
Wonen op een geweldige locatie met prachtig uitzicht!
Het betreft een goed onderhouden 2 kamer appartement op de 1e verdieping 
van het complex ‘de Rotonde’. Dit appartement beschikt over o.a. een balkon op 
het zuidwesten en heeft geweldig uitzicht over boulevard, strand en zee.
Het appartementencomplex met lift, ligt direct aan de wandelboulevard en het 
mooie strand van Zandvoort.

Ideale starterswoning •	
Ook geschikt voor verhuur of als 2•	 e woning.
Geheel voorzien van dubbele beglazing•	
Berging in de onderbouw•	
Gebruiksoppervlakte ca. 40 m²•	
Garage separaat te koop voor € 20.000,-•	

Vraagprijs € 199.000,-- (evt. starterslening mogelijk!)

direct aan boulevard

Kostverlorenstraat 116
Verscholen in het groen en te bereiken via de oprit van ca. 60 meter, staat 
dit prachtige vrijstaande voormalige koetshuis daterend uit de 20-er jaren.
Deze goed onderhouden karakteristieke woning is rustig gelegen in het 
groene hart van Zandvoort, beschikt over 3 slaapkamers, werk/waskamer, 
luxe badkamer en een royale living (ca. 44 m²) met luxe keuken. De woning 
is recent volledig gerenoveerd.

Goed onderhouden en zo te betrekken!•	
Oprit voor meerdere auto’s•	
Uniek object•	
Gebruiksoppervlak ca. 120 m² •	
Perceeloppervlakte 235 m²•	

Vraagprijs € 479.000,-- 

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

met lift

Stationsplein , ca. 1930
GOZ bld nr.

nieuw

nieuw

Tjerk Hiddesstraat 4/1
Heerlijk wonen aan de boulevard van Zandvoort met prachtig uitzicht over de 
altijd fascinerende Noordzee.
Dit goed onderhouden voormalige 4 kamer appartement op de 1e verdieping 
heeft een ruim zonnig balkon op het zuidwesten, L-vormige woonkamer, 
2 slaapkamers, moderne keuken, moderne badkamer en een berging in de 
onderbouw. 

Het complex is gerenoveerd •	
Geheel voorzien van dubbele beglazing •	
Sluitwerk ramen/deuren en schuifpui vernieuwd in 2007•	
Boodschappenlift •	
Gebruiksoppervlakte ca. 80 m² •	

Vraagprijs € 244.500,-- 

Stationsplein 15/12
Prachtig gelegen sfeervol 3 kamer hoekappartement op de 4e verdieping met 
een luxe keuken, 2 slaapkamers, zonnig ruim balkon op het westen met zee-
zicht en parkeren in de afgesloten parkeergarage. Het appartementencomplex 
met lift, staat op nog geen 150 meter van het mooie strand van Zandvoort en 
direct om de hoek bevindt zich het centrum en het station. 

Hoekappartement•	
Lift met beveiligingscode, video door entry systeem•	
Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing•	
Berging •	
1 parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage•	
Gebruiksoppervlakte ca. 85 m²•	

Vraagprijs € 329.000,-- 

Burg. van fenemaplein 22/10

Op de 5e verdieping gelegen ruim 4 kamerappartement (verbouwd naar 3 
kamers) met geweldig uitzicht over de boulevard, strand en zee. 
Balkons aan zowel land- als zeezijde en het complex beschikt over een lift.

Nette keuken en moderne badkamer•	
Berging in de onderbouw•	
Parkeren middels vergunningensysteem •	
Inboedel is eventueel ter overname•	
Enige modernisering gewenst•	
Gebruiksoppervlakte ca. 100 m²•	

NIEUW! vaste prijs € 209.000,--

uniekcstarterswoningvrijstaand

ver
koc
ht
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5 237 11Actueel Actueel Cultuur Sport
€ 3.000 voor
Congo-actie

Doe mee met
Cartoonwedstrijd

Veel reacties
op rubriek

Mooie winst
handbalsters

5e jaargang • week 12

19 Maart 2009
Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 
Zandvoortse 

Op 24 maart vergadert de gemeente-
raad en op 25 maart de commissie  

Projecten en Thema’s.
In de gemeente-advertentie ziet u  

wat er allemaal op de agenda staat. 

De Mannetjes

Nieuw bloed
in gemeenteraad

‘Ze verwachten zeker nu 

al dat er bloed zal vloeien 

bij de verkiezingen’

De raadsvergadering van komende dinsdag 24 maart 

heeft een bijna overvolle agenda. Over maar liefst 7 

punten, waaronder enkele zeer belangrijke, zal door de 

raadsleden worden gediscussieerd.

Onder andere de vaststelling  

van het bestemmingsplan  

Boulevard Noord, de Uitgangs-

puntennotitie en Plan van 

Aanpak Parkeerplan 2009, het  

Plan van aanpak bestuurs-

kracht , de  aanpassing 

van de hoorcommissie en  

w o o n p l a at sve r p l i c ht i n g  

wethouder Marten Bier-

man zijn voor Zandvoort 

belangrijke zaken. Maar  

ook de visie op Wonen, Welzijn 

en Zorg en Inspraaknota daar-

op zijn van grote importantie. 

De raadsvergadering begint 

om 20.00 uur.

Projecten & Thema’s 
De toekomst van het Zand-

voorts Museum staat volgende  

week woensdag als agenda-

punt van de vergadering van  

de commissie Projecten &  

Thema’s genoteerd. Voorge-

steld wordt het museum om te 

vormen van een lokaal cultuur-

historisch museum naar een 

themamuseum met een unie-

ke verzameling historische  

geluidsdragers en -instru-

menten, de zogenaamde col-

lectie Attema. Het college is 

van mening dat de huidige 

collectie cultuurhistorische 

Zandvoortse objecten geen 

grote aantrekkingskracht uit- 

oefent. Met de collectie Attema  

als hoofdmoot moet het Zand-

voorts Museum meer bekend-

heid krijgen binnen en buiten 

de gemeentegrenzen. 

Een ander agendapunt om 

Zandvoort beter op de kaart 

te krijgen is het voorstel van 

burgemeester Niek Meijer 

om de sluitingstijden van het 

huidige en de nog te bouwen 

jaarrondpaviljoens aan te pas-

sen naar 01.00 uur. Hierdoor 

krijgt Zandvoort vooral in de 

wintermaanden betere facili-

teiten om feesten, bruiloften 

en partijen aan te trekken. 

Tevens zal tijdens deze ver-

gadering het jaarverslag van 

de klachtenregeling van de 

gemeente Zandvoort bekend 

worden gemaakt.

Volle agenda’s  
politieke vergaderingen

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	 Schwarzkornbrood,	 
	 zeer	donker	volkoren	 
	 zonder	hele	korrel	€	1,75	
•	 10	witte	bollen	€	1,25

Nu	in	ons	assortiment	:
diverse	Paas	chocolade	

Biologische	sappen,	jam,
div.	soorten	Thee	

Stap	ook	eens	binnen	
voor	een	lekker	kopje	kofie	met	

een	lekker	belegd	broodje

De overdracht van de luidklok is een feit. Onder grote belangstelling van Protestantse en 

Katholieke kerkgemeenschappen, de voormalige kerkgangers van de Gereformeerde Kerk 

van Zandvoort, raadsleden en het college, is met een kleine ceremonie officieel de kerkklok 

aan de gemeente overgedragen en in gebruik genomen. 

door Nel Kerkman

Na een restauratie en moder-

nisering van de Gereformeerde 

kerk aan de Julianaweg, in 

1963, werd de luidklok aange-

kocht. In de klok staat de da-

tum van de inwijdingsdag: 23 

december 1963. Een datum die 

een mijlpaal betekende in de 

historie van de Gereformeerde 

kerk. De klok heeft maar 7 jaar 

zijn mooie klank kunnen laten 

horen. De constructie waar-

aan de klok hing voldeed niet 

en omwonenden konden de 

lichte tonen van de klok niet 

waarderen. Vanaf 1970 tot de 

sluiting van het kerkgebouw 

heeft de klok een decoratieve 

functie in het kerkgebouw ge-

had en stond, weliswaar zon-

der klepel, op een sokkel in de 

kerkzaal.

Goede bestemming 
Voordat de overdracht plaats-

vond, schetste Piet Hoogvorst, 

Heldere klokklanken op begraafplaats 

preses van de kerkenraad, in 

het kort waarom de kerkdeu-

ren in 2007 voorgoed werden 

gesloten. Net zoals vele an-

dere kerken kwam dit door 

teruglopend kerkbezoek en 

vergrijzing. Vele kerkelijke ge-

bruiksartikelen vonden een 

goede plek bij diverse omrin-

gende kerken. Alleen voor het 

luidklokje was nog geen be-

stemming gevonden. Totdat 

de beheerder van de algemene 

begraafplaats, Joop Janssen, 

zijn grootste wens aangaf: een 

klok die tijdens begrafenissen 

geluid kon worden. Na over-

leg met de gemeente besloot 

het voormalige kerkbestuur 

de klok te schenken aan de 

algemene begraafplaats. De 

kosten van een nieuwe klepel, 

het klokkenstoel en het op 

klank brengen, kwamen voor 

rekening van de kerk. De ge-

meente verzorgde het elektri-

sche gedeelte dat nodig is om 

de luidklok te bedienen. 

Blij met geschenk 
Burgemeester Niek Meijer 

verwoordde zijn gevoelens 

waarom het luiden van een 

klok hem zo aanspreekt: 

“Het is altijd zeer indrukwek-

kend om onder de klanken 

van een klok iemand naar 

zijn laatste rustplaats te 

begeleiden.” Onder dank-

zegging benadrukte Meijer: 

“Zandvoort is heel blij met 

deze schenking.” Na de offi-

ciële handeling, het onder-

tekenen van het document 

door Meijer en Hoogvorst, 

was de eer om de klok te 

onthullen gegeven aan ar-

chitect en voormalige ou-

derling W. Ingwersen, die sa-

men met de burgemeester 

de Zandvoortse vlag weg-

haalde. Na jaren stilzwijgen 

mocht de luidklok eindelijk 

zijn klank weer laten horen. 

Een mooi geschenk dat zorgt 

voor een stukje rust in onze 

hectische samenleving. 

De officiële onthulling van de luidklok | Foto: Rob Bossink

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

STIJLVOLLE 
ZONNEBRILLEN

op sterkte 
al vanaf € 189,- 

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

burgerlijke stand

7 MAART - 13 MAART 2009 

Geboren:
Wesley, zoon van: van der Voet, Bobby en: Moed, Tamara.

Bobbi Lee, dochter van: Slot, Menno Cornelis en: Slokker, 

Nancy Cynthia.

Emil, zoon van: Pokorski, Grzegorz Michal en: Czarna, Marta.

Ondertrouwd:
van der Ploeg, Sandra en: Weller, Melissa Lynn. 

Overleden: 
Ebrahimzadeh Kouchesfahani, Mohammad, oud 36 jaar.

Lodewick geb. van Luijn, Alida Antonia, oud 58 jaar.

Gorter geb. Schottmans, Lieuwine Sjoerdtje, oud 91 jaar.

Schijff, Evert, oud 85 jaar.

Eizema geb. van den Haak, Mien, oud 87 jaar.

Wij hebben ook dit jaar  

weer veel nieuwe gerechten

Voor reserveringen: 023-5713200/06-14009847

www.beachclubtien.nl

familieberichten

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

ZONDAG 22 MAART

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. mr. W. Verwijs m.m.v. Protestants Kerkkoor

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochie.nl

10.30 uur dhr. P.v.d. Smaal

RK Parochie Antonius & Paulus, 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur pastor IJ. Tuijn

kerkdiensten

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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restaurant aan het strand
waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl

De vele blijken van medeleven  

bij het overlijden van 

Ineke Hendriks - de Boer

is voor ons een grote troost geweest.

Omdat het condoleanceregister helaas niet door 

alle belangstellenden was getekend zijn wij niet 

in staat iedereen persoonlijk te bedanken. Van-

daar deze weg.

Dank u wel!

Namens de familie

Tom Hendriks

Het is de gemeente Zandvoort er alles aan gelegen om de politieke partijen van nieuw bloed 

te voorzien. Geïnspireerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), is burgemeester 

Niek Meijer, gesteund door alle fracties in de Zandvoortse gemeenteraad, vorige week vrijdag 

een campagne gestart om nieuwe raadsleden of bijzondere commissieleden te werven. 

De regionale politie heeft vrijdagavond tijdens een drie uur durende actie een flink aantal be-

woners gewezen op de inbraakgevoeligheid van hun woning. In maar liefst 28 woningen werd 

een flyer, in de vorm van een voetafdruk, achtergelaten waarop staat te lezen “deze schoenaf-

druk had van een insluiper kunnen zijn”. 

Tijdens de tweede editie van het groots opgezette hard-

loopevenement is er een uitgebreid programma aan 

dorpsactiviteiten met optredens en muziek. Zie hieron-

der het programma.

Alle inwoners die zich be-

trokken voelen bij Zandvoort 

kunnen zich aanmelden, 

vooral jongeren zijn meer 

dan welkom. Zandvoort is 

daarmee de eerste gemeen-

te in deze regio die iets doet 

met de oproep van de VNG. 

“In eerste instantie willen 

wij meer interesse kweken 

voor het raadswerk. Het is 

ten slotte in ons aller belang 

dat er bij de komende raads-

verkiezingen en die daarna, 

goede en volle lijsten door 

de diverse politieke partijen 

kunnen worden ingediend 

waardoor de kiezers een 

echte keuze kunnen maken 

en niet automatisch op de 

nummer één zullen stem-

men. Het lokale bestuur is 

erbij gebaat dat de basis 

waarop zij functioneert, zo 

breed mogelijk is”, aldus de 

burgemeester. Meijer, die 

Op keukenvloeren en in niet 

afgesloten schuurtjes lagen 

vaak waardevolle spullen zo 

voor het grijpen. Gelukkig 

waren het in dit geval geen 

echte inbrekers maar politie-

agenten, die overigens niet 

daadwerkelijk in de wonin-

gen zijn geweest maar de 

voetstappen vanuit een ge-

opende deur zo op de vloer 

hebben gelegd. De bewo-

ners bij wie een ‘ongewenste’ 

voetafdruk werd neergelegd 

kregen daarnaast een brief 

door de brievenbus, waarin 

ook graag in contact wil ko-

men met mensen die niet 

uit het relatief kleine clubje 

van politieke belangstellen-

den komen, meldt verder: 

“Wij willen de partijen faci-

literen om te komen tot een 

kweekvijver voor nieuwe 

raadsleden.”

De geïnteresseerden zul-

len via een tweetal bijeen-

komsten worden voorge-

licht over het raadswerk. 

“Raadswerk is niet alleen 

leuk maar ook zeer verant-

woordelijk. Je moet naar de 

toekomst, zeg maar over de 

horizon heen kunnen kijken. 

De gemeente Zandvoort is 

gebaat bij meer mensen 

die zich daarvoor in willen 

zetten. Er moet dus meer 

chemie komen tussen de 

kiezers en de partijen. Ik 

wil meer mensen activeren, 

zonder zelf politiek te bedrij-

werd uitgelegd waarom de 

flyer was neergelegd. 

Daarnaast werd ook een fol-

der achtergelaten, waarin 

tips worden gegeven hoe 

het huis goed te beveiligen. 

Al heeft een huis het beste 

hang- en sluitwerk, als een 

deur of een raam niet wordt 

afgesloten, is dat allemaal 

zinloos. Een beetje ervaren 

insluiper heeft echt maar een 

paar minuutjes nodig om uw 

waardevolle spullen weg te 

nemen.

Gemeente zoekt nieuw politiek bloed

Politie drukt u met de neus op de feiten

Dorpsfestijn Circuitrun 2009

cartoon Hans van Pelt

Volgens mij…
is het bijna lente. Het is nog 

niet echt warm zo ’s ochtends 

vroeg. Ik bibber als ik op mijn 

blote voeten de gordijnen 

open schuif. In mijn tuin schie-

ten de krokusjes en sneeuw-

klokjes overal uit de grond. 

Merels die vroeg hun liefdes-

lied zingen en koolmezen die 

de vogelhuisjes inspecteren. 

Bijna lente! De zon schijnt 

heerlijk door de kamer en ik 

warm mijn handen aan een 

kopje thee. Plotseling ontdek 

ik overal spinraggen en het 

stof ligt op de boekenplank 

te wachten op de dingen die 

gaan komen. 

Zelfs de politiek en de ge-

meente hebben last van krie-

bels. Het zijn geen lente maar 

de verkiezingskriebels die er 

aankomen. Onze burgervader 

heeft al een klein voorzetje ge-

geven. Daarbij gooit hij al zijn 

charmes in de strijd! Want vol-

gens hem “zijn er voldoende 

mensen die zich inzetten voor 

de gemeenschap maar de ge-

meenteraad vergrijst.” Dus wil 

hij vooral de jongeren voor de 

gemeenteraad in 2010 porren. 

Zo iets van “wordt wakker het 

zonnetje is al op”. Of het gaat 

lukken? Hopelijk wel, want 

een beetje vers bloed is hard 

nodig en een aanvulling wat 

betreft het vrouwenbestand 

in de gemeenteraad zou niet 

verkeerd zijn. 

Ondanks de verkeersomleidin-

gen en zoektochten naar gra-

tis parkeerplekken bruist en 

sist Zandvoort als een grote 

vuurbal bij de eerste voorjaars-

stralen. Terrassen zijn gevuld 

met zonnende mensen en alle 

kou, sneeuw en ijspret zijn ver-

geten. De meeste strandten-

ten staan er al en het strand-

seizoen wordt eind maart 

geopend. Na mijn kopje thee 

en het aantrekken van m’n 

sokken wordt ‘t tijd om eens 

iets te gaan doen. Misschien 

een laatje opruimen? Opeens 

verandert het weer. Het wordt 

mistig en m’n opruimwoede 

verdwijnt als sneeuw 

voor de zon. Laat maar! 

Net zoals de gemeen-

te, wacht ik wel tot 

2010 voor de grote 

schoonmaak! 
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ven. Dat kan en mag de ge-

meente niet. De gemeente 

Zandvoort wil bij de komen-

de verkiezingen, op 3 maart 

volgend jaar, een inhaalslag 

maken. Het enige dat wij 

vragen is inzet en zich com-

mitteren aan het Plan van 

aanpak Bestuurskracht”, 

sluit Meijer af.

Aan het raadswerk is een 

beloning verbonden die 

naar grote van de gemeente 

gaat. Voor Zandvoort is dat 

€ 550,03 bruto per maand. 

Daar gaat nog de loonhef-

fing van af. Ook is er maan-

delijks tot een bedrag van  

€ 151,23 een belastbare on-

kostenvergoeding. De raads-

leden krijgen voor de tijd dat 

ze raadslid zijn, een compu-

ter van de ‘baas’ in bruikleen. 

Deze moet na beëindiging 

van hun raadswerk weer 

worden ingeleverd.

 

De bewoners van de huizen 

waar een voetstap is achter-

gelaten, waren zeer te spre-

ken over de politieactie. Een 

bewoonster gaf aan even snel 

op en neer naar de manege te 

zijn geweest. “Ik ben me rot 

geschrokken, maar dit werkt 

absoluut beter dan enkel een 

foldertje!”, aldus de dame. Het 

ligt in de bedoeling dat de po-

litie dit soort acties ook in an-

dere delen van de regio gaat 

houden. Zandvoorters let op 

uw zaak! Een gewaarschuwd 

mens telt voor 2!

GASTHUISPLEIN
Podium Kunstfestijn

13.30 uur  Henry en Honnee (Popstars en X-factor)

14.00 uur  Zandvoorts Mannenkoor
14.30 uur  Henry en Honnee (Popstars en X-factor)
15.00 uur  Studio 118 Dance met jong talent

Mr. Popping, electric boogie robot, 

Bianca (zang),Nicky (cabaret)

15.40 uur  Ernestine & Anoushka
16.10 uur  Studio 118 Dance met jong talent

Mr. Popping, electric boogie robot, 

Bianca (zang),Nicky (cabaret)

16.50 uur  V.A.K. Mannen

 

Onder de kastanje:

13.30-17.00 uur  Prijsvraag / Sunparks aan Zee

 

Voor het Wapen van Zandvoort:

13.30-17.00 uur Remy met zijn saxofoon

 

Voor de ingang van het Raadhuis (centrale balie):

13.30-15.00 uur Taoïstische Vereniging Tai Chi

 

Voor de ingang van het Zandvoorts Museum:

13.30-15.00 uur O.S.S. turnvereniging (13.30/14.00/14.30)
 

Voor Jeu de boulesbak:

13.30-17.00 uur Fittest, Quatro BT

13.30-17.00 uur  Vetmeting door Pure & Simple

 

Hoek Haltestraat/Pakveldstraat (bij café Neuf):

13.30-17.00 uur Spinning en karate door Kenamju

 

RAADHUISPLEIN
Muziekpaviljoen:

13.30-16.30 uur Geinpiepers, 

dweilorkest + Zandvoorts Mannenkoor

13.00-16.30 uur Brandweer, demonstratie en werving

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

RAAD HEEFT VERS BLOED NODIG
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evenementen agenda

m
rt

m
rt

m
rt

m
rt

m
rt

Maart

Toneeluitvoering - van folklorevereniging 

‘De Wurf’ in De Krocht, aanvang 20.00 uur

Opening strandseizoen - bij Beacheclub 10, 

aanvang 14,30 uur

Circuit Run - 2e Runner’s World Zandvoort 

Circuit Run. Tevens vele dorpsactiviteiten.

Classic Concerts - KRIM kamerkoor uit de Oekranië. 

Aanvang 15.00 uur

April

Toneel - Hildering speelt klucht “Niets is voor altijd”

Antiek-curiosa markt - tevens verzamelaarsbeurs. 

Pluspunt Noord, 10-16.00 uur 

(Vorige week genoemde datum was onjuist) 

Paasraces - Circuit Park Zandvoort 

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 12 • 2009

20+21
  

28

29

29

4 + 5

5

11-13

Vlnr.: Martine Joustra en Ankie Miezenbeek van het actiecomité, 

Roelof Prins (Lions) en Maarten Brekelmans (st. WIO)

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Voor onze viskar op de Noord 

Boulevard zoeken wij een

enthousiaste medewerker

(vanaf 16 jaar) m/v voor in de  

weekenden en vakantieperiodes. 

 
Voor informatie en sollicitatie kunt u contact  

opnemen met Arlan Berg 06-23 26 26 26.

SPOTLIGHTS

Priscilla 18

Lieve Priscilla,  

van harte  

gefeliciteerd  

met je 18e verjaardag!

Liefs mam, pap, oma en Michaell

STEPHANIE 
“MASTER OF ARTS”

Lieve Steph,  
we zijn trots op je!! Goed gedaan!

Liefs,  
Michel, Tineke, Julian,  

JoAnn en Job

Ook iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Bel 023-5732752 of ga naar 
www.zandvoortsecourant.nl

 

Van harte  
gefeliciteerd  
met jullie  
40 jarige  
huwelijk!

JvS.

Engelien en Henk

19 maart 1929                         19 maart 2009

Greetje Aardewerk – Vree

80 jaar

Gefeliciteerd!!!

Arnold, Lonnie†, Manollo, Mike, 
Hannie, Shanna, Remco, Indy,  

Misha, Kelly, Max, Stefanie

Ieder jaar hetzelfde liedje: als de eerste voorjaar zonnestralen doorbreken, 
verandert de wereld om ons heen. De ochtend ontwaakt steeds vroeger 
in daglicht, de vogels gaan fluiten, het groen krijgt knoppen, de terrassen 
worden weer in orde gemaakt en………….het huis wordt weer eens opge-
ruimd. Er is weer een opleving in het grofvuilaanbod. Soms zie je grote 
bergen huisraad bijeen. In het ene geval netjes gegroepeerd, bij anderen 
wel erg losjes neergegooid. Dat laatste is helemaal niet nodig. 
De ophaaldienst neemt heel veel mee, maar terecht niet alles. Het lijkt toch 
niet teveel gevraagd om grof huishoudelijk afval netjes te bundelen, in 
handzame bundels aan te bieden of te ontdoen van splinters en scherpe 
delen? Het zijn echt niet altijd de struiners en de morgensterren die “er 
steeds een potje van maken”!
 
Jammer dat niet iedereen de moeite neemt om nog bruikbare spullen bij 
kringloopwinkel aan te bieden. De Schalm in Haarlem komt het nota bene 
gratis ophalen!  Kijk voor meer informatie op de gemeentelijke website.
Als iedereen ook bewust met zijn grof afval omgaat, houden we samen 
ZANDVOORT SCHOON!?

DAT IS WEL ERG GROF…………………………..

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

opruimen maar ook het 

dorp eens op schonen!

Fietsexcursie
Misschien een beetje krom, 

naar aanleiding van be-

richten dat men tegen 

een fietspad is in de AWD, 

maar soms is het mogelijk 

om onder begeleiding van 

een boswachter te fietsen 

in de AWD van Waternet! 

Dus pak je kans en hopelijk 

heeft de eigenaar van het 

vorige berichtje zijn fiets-

sleuteltje gevonden want 

dan kan hij namelijk op 

vrijdag 27 maart meedoen 

aan de fietsexcursie geor-

ganiseerd door Waternet. Er 

wordt om 13.00 uur gestart 

vanaf ingang Oase de kos-

ten zijn € 5,00. Er 

is veel animo voor 

dus aanmelden is 

nodig.

Passiemuziek 
Op zondag 22 

maart om 16.30 

uur komt het 

Vocaal Ensemble 

K w a r t s  u i t 

Haarlem onder leiding van 

Christiaan de Winter voor 

een oecumenische versper 

in de veertigdagentijd naar 

de Agathakerk in Zandvoort. 

Het Ensemble zingt op een 

zeer hoog niveau en heeft   

een verrassend programma 

met de Donkere Metten 

van Carlo Gesualo en The 

Woman with the Albaster 

Box van componist Arvo 

Pärt. De voorgangers van 

de oecumenische versper-

dienst zijn pastor Duijves 

en ds. Verwijs. Iedereen is 

van harte welkom en de 

toegang is gratis.

Verwarrend
Soms zijn er Babylonische 

spraakverwarringen waar je 

niet uit komt. Vandaar enige 

opheldering. Want zong het 

Gemengd Zandvoort Koper 

ensemble nu wel of niet op 

vrijdag 13 maart bij het 

Wapen van Zandvoort? 

Nee dat klopt niet! Wel 

waar is dat de voorma-

lige accordeonist van 

het Koperensemble Gré 

van den Berg een nieuw 

shantykoor ‘Hoort en zeg 

’t voort’ heeft opgericht. 

Elke  2de vrijdagavond 

van de maand vanaf 

20.30 kan iedereen zijn 

stem laten horen in het 

Wapen van Zandvoort 

aan het Gasthuisplein. 

Het GZK ensemble zingt 

elke laatste vrijdag van de 

maand in café Koper en 

vieren op 27 maart hun 

12,5 jarig jubileum. De 

avond staat geheel in het 

teken van de Zandvoortse 

actie voor Congo. Er komt 

een speciale loterij met 

vele bijzondere prijzen en 

de opbrengst ervan gaat 

naar de actie.

Hulp gezocht
Iedereen kan meedoen 

aan Make a Difference 

Day 2009 (MADD) die 

landelijk georganiseerd 

wordt met behulp van 

diverse samenwerkings-

verbanden. Op 20 en 21 

maart komen tiendui-

zenden mensen in actie 

voor sociale organisa-

ties. Zij klaren er extra 

klussen zoals het verven 

van een clubhuis of het 

organiseren van een ver-

wendag voor bewoners 

van een verzorgings-

huis. Ook Zandvoort 

doet weer mee met de 

MADD 2009 en is op 

zoek naar 5 vrijwilligers 

die boodschappen wil-

len doen, wandelen met 

of bezoekjes brengen aan 

Zandvoortse ouderen. 

Het contact verloopt via 

St. Pluspunt 023-5719393. 

Vraag naar Nathalie 

Lindeboom of mail naar 

n.lindeboom@pluspunt-

zandvoort.nl

Voorjaarschoonmaak
Zoals vorige week al aan-

gekondigd, organiseert 

de Surfrider foundation 

op zaterdag 21 maart een 

grote strandopruiming 

langs de Nederlandse kust. 

Surfschool SurfZandvoort 

neemt het strand van 

Zandvoort en Bloemendaal 

voor haar rekening . 

Verzamelen om 12.00 uur 

bij strandtent Rapa Nuì op 

de grens van Zandvoort 

en Bloemendaal aan Zee. 

Schoonmaakmateriaal is 

aanwezig en de strand-

tent is al open dus je kunt 

gewoon een lekker bakkie 

of broodje bestellen. 

Fiets zoekt eigenaar

Een alerte dorpsgenoot 

mailde ons het volgende: 

“Het is me opgevallen dat 

er, al minstens sinds okto-

ber vorig jaar, een gazelle 

herenfiets, met achterop 

een kinderzitje, in het fiet-

senrek tussen de Bruna 

en de ABN AMRO staat. 

De fiets is ondanks het 

winterseizoen nog steeds 

in goede conditie. Omdat 

hij met een kettingslot aan 

het fietsenrek is vastge-

bonden, neem ik aan dat 

iemand hem daar doel-

bewust heeft neergezet. 

Maar waarom zou die ie-

mand er dan al die tijd niet 

meer naar hebben omge-

keken? Er zal best een goe-

de reden voor zijn. Noch de 

Gemeente, noch de Politie 

wil er iets aan doen, zolang 

het geen wrak is.” Laten we 

dus niet alleen het strand 

Burgemeester Niek Meijer,  

lid van de Lions Club 

Zandvoort, heeft  de 

Stichting Lions Helpen 

Kinderen, het verantwoor-

delijke orgaan binnen 

de Lions Club, weten te  

overtuigen van het be- 

lang om het doel van WIO 

te ondersteunen met een 

grote gift. Dat werd dus 

€ 3.000! Met het geld zal 

de bouw van een bewaakt 

opvangcentrum, speci-

aal voor de weeskinderen,  

worden gefinancierd.  

Daar zal worden gezorgd 

voor registratie, voeding, 

medische zorg alsmede 

een beperkt herstel van 

onderwijs, kortom er  

wordt voorzien in de pri-

maire basisbehoeften in 

een veilige omgeving. Na 

deze rust- en herstelpe-

riode zal WIO zich vooral 

inzetten de biologische  

families van deze kinderen 

te vinden, binnen de inter-

nationale richtlijnen.

Ook u kunt aan de actie 

op verschillende manieren 

meedoen. Bijvoorbeeld door 

te gaan eten bij restaurant 

De Puur in de Zeestraat. Van 

ieder driegangen menu (al 

vanaf € 12,50) wordt € 2,50 

gedoneerd aan de actie. 

Typerend voor Zandvoort is 

dat er overal spontane in-

zamelingen ontstaan. Zo is 

toneelvereniging Hildering 

tijdens een repetitie met de 

pet rond gegaan, met als 

resultaat € 100! Het be-

stuur van de folklorevereni-

ging heeft dit verdubbeld. 

Verder gaan de kinderdag-

verblijven Pippeloentje en 

Pluk door de kinderen zelf 

gebakken zoutjes verkopen 

aan ouders en omwonen-

den. Ook de lege flessenac-

tie loopt nog steeds loopt, 

de bedragen gaan per 

week gestaag omhoog. U 

hebt nog de tijd tot 5 april 

aanstaande om donaties te 

doen voor deze sympathie-

ke actie. Dan zal er een be-

nefietconcert plaatsvinden 

met The Beach Pop Singers 

in samenwerking met het 

Zandvoorts Mannenkoor. 

Tevens zal dan de totaal-

opbrengst bekend worden 

gemaakt.

Dinsdag 10 maart jongstleden vond in Restaurant Roo-

zendaal in Overveen de overhandiging plaats van een 

cheque van maar liefst € 3.000 door de president van de Li-

ons Club Zandvoort, Roelof Prins, aan Martine Joustra en An-

kie Miezenbeek van het comité dat in Zandvoort de actie co-

ordineert om te komen tot een weeshuis in oostelijk Congo.

Cheque van Lions Club Zandvoort 
voor weeskinderen Oost-Congo

Actie  Kinderhulp
 CongoGIRO 
3444

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93 

Struiken en heesters - 

vaste planten - Violen - 

Primula’s en  

bloembollen in pot

Voorjaarsbemesting

BY CHRIS KUIN

Vraagt per direct
keukenhulp/afwasser

part-time
Geopend van dinsdag t/m zondag

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort

Info: C.A. Kuin 023-5736680
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door Erna Meijer

Iemand die denkt niet van Grieks eten te houden, naar 

het onlangs verbouwde Filoxenia te sturen, is best ris-

kant. De ontvangst door gastheer Kostas en zijn vrouw 

Lianne Bampatsias is echter dusdanig warm en hartelijk, 

dat de eerste stap al gauw is gezet. Een heerlijk glas wijn 

maakt het verblijf in dit familiebedrijf, de ouders van Kos-

tas staan in de keuken, eveneens aangenaam.

Een Griekse binnenhuisar-

chitect heeft de afgelopen 

12 dagen geweldig zijn best 

gedaan met gebruikmaking 

van natuurlijke materialen 

uit Griekenland. Naast de 

keuken, die geheel vernieuwd 

werd, heeft het interieur be-

Greek cuisine Filoxenia

slist een metamorfose on-

dergaan. Bijzonder zijn de 

prachtige originele deuren 

en ramen, evenals de muren 

die uit gemetselde marme-

ren stenen zijn opgetrokken. 

Daarnaast is een wand inge-

ruimd voor vroegere foto’s van 

zowel landschappen als oude 

Griekse films.

Wat maakt het eten in 

Filoxenia zo bijzonder? Kostas: 

“In de eerste plaats omdat het 

altijd goede producten zijn die 

met veel liefde worden bereid.” 

Zijn moeder weet ook heerlijke 

specialiteiten uit de oven te 

bereiden zoals de zelf geproef-

de Stifado, een stoofschotel 

van wild konijn en sjalotjes 

of de Kleftiko: gekruid lams-

vlees in aluminiumfolie, dat 

twee uur gestoofd wordt. Een 

ander gerecht is de Giouvetsi, 

een lamsbout met Griekse 

pasta. Vanzelfsprekend is er 

ook een ruime keuze uit mixed 

grills, schnitzels en spareribs. 

Als voorgerecht is een Pikilia, 

een uit warme en koude be-

staande Griekse hapjesscho-

tel aan te raden of de extra 

kwaliteit scampi’s uit de oven 

met tomatensaus en kaas. De 

heerlijke kruidensmaak komt 

vooral door de speciale ore-

gano en de olijfolie uit Kreta. 

Verse vis wordt van de afslag 

uit IJmuiden gehaald. Het ene 

dessert is nog smakelijker 

dan het andere, wat dacht u 

bijvoorbeeld van een choco-

ladefondue met verse vruch-

Een cartoonist verbeeldt 

in een enkele tekening  

zijn mening over een of 

meerdere actuele zaken 

die zich afspelen in onze 

samenleving. Iedereen die 

wel eens een krant leest, 

scheurkalenders bekijkt 

of naar de televisie kijkt, 

kent het fenomeen car-

toon (Engels voor beeld-

verhaal). Werken van 

Peter van Straaten, Joep  

Bertram en de onlangs 

overleden Fritz Behrendt 

zijn bekend bij  vele  

duizenden Nederlanders 

maar ook buiten onze 

landsgrenzen. Ook Hajo! 

en Bas Köhler zijn inmid-

dels gewaardeerde car-

toonisten. Speciaal voor 

de Zandvoorters komen 

zij op 4 en 5 april naar het 
Zandvoorts Museum om in 

het kader van de tentoon-

stelling ‘Ik teken ervoor, 

maar teken jij er ook voor?’ 

een workshop te verzorgen.

Wedstrijd
Aan de workshop is een wed-

strijd verbonden. De beste 

cartoon van zowel de cate-

gorie jeugd als die van de 

volwassenen, worden in de 

Zandvoortse Courant afge-

drukt. Ook ‘cartoonisten’ die 

niet aan de workshop hebben 

deelgenomen, kunnen werk 

inzenden. Die werken moeten 

vóór maandag 13 april inge-

leverd zijn bij het Zandvoorts 

Museum. Een deskundige jury, 

bestaande uit Hans van Pelt, 

Marten Bierman en Marcel 

Meijer, zal de cartoons beoor-

delen op actualiteit, humor 

en originaliteit. De winnaars 

worden zondag 19 april be-

kendgemaakt tijdens het op-

treden van Sanne Mans in het 

Muziekpaviljoen. De winnende 

cartoons worden gepubliceerd 

in de Zandvoortse Courant en 

geëxposeerd in het Zandvoorts 

Museum. Tevens ontvangen de 

winnaars van beide categorie-

en een leuke prijs. 

In het kader van het nationale Museumweekend op 4 en 5 

april aanstaande, zal in het Zandvoorts Museum een gratis 

workshop cartoontekenen worden aangeboden. De jeugd tot 

en met 18 jaar wordt op vrijdag 4 april om 13.30 uur in het 

Zandvoorts Museum uitgenodigd en de volwassenen een dag 

later eveneens om 13.30 uur. De workshops worden verzorgd 

door de bekende cartoonisten Hajo de Reiger en Bas Köhler.

Workshop en wedstrijd 
cartoontekenen

 * inschrijfformulier workshop:

Voor- en achternaam

......................................................................................................

Deelname op

         4 april (tot 18 jr)         5 april (vanaf 18 jr)

E-mailadres

......................................................................................................

Telefoon

......................................................................................................

ten! De prima wijnen zijn er al 

vanaf € 13,50 per fles. Wat mij 

betreft geldt dus zeker: Ja mas 

(= proost) en Antío

(= tot ziens).

Zondag 22 maart is er voor 

iedereen van 15.00 uur tot 

17.00 uur een receptie met een 

hapje en een drankje, dan wil 

Kostas vooral de vele mensen 

bedanken die vrijwillig met de 

verbouwing hebben geholpen. 

Kostas: “De grootste dank gaat 

echter naar mijn vrouw want 

zonder haar zou ik de kracht 

niet hebben om door te gaan 

en dat geldt ook voor mijn ou-

ders.”

Grieks Restaurant Filoxenia, 

Haltestraat 49, Zandvoort is 
365 dagen per jaar geopend 

vanaf 17.00 uur tot 23.00 uur 

(de keuken tot 22.00 uur). 

Binnen zijn er in totaal 120 

zitplaatsen. Boven is er een 

zaal apart voor circa 60 per-

sonen en zomers is er buiten 

plaats voor 20 tot 25 gasten. 

Voor groepen is tevens cate-

ring aan huis een mogelijk-

heid. Telefoon 023-5734920. 
De website www.filoxenia.

info wordt binnenkort geheel 

vernieuwd.

BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 

www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke

Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007

M.: 0655 – 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;

•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 

 aankoop, verhuur en beheer;

•	 No cure, no pay;

•	 Gratis waardebepaling van uw woning;

•	 Gratis hypotheekadvies;

•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl, 

 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

 * Vraag naar de voorwaarden

Martinus Nijhoffstraat 71  Zandvoort

Zandvoortselaan 35  Zandvoort

Hogeweg 39-07  Zandvoort

Oosterparkstraat 23  Zandvoort

Van Lennepweg 105  Zandvoort

Leeuwerikenstraat 9  Zandvoort

•	 Moderne	nieuwbouw	3-kamer	hoekmaisonnette	met	terras	op	zuiden	aan	de	rand	
van	“Park	Duijnwijk”!

•	 Op steenworp afstand van station en strand en op loopafstand van het centrum van Zandvoort;

•	 Bovenverdieping: o.a. fraaie antieke houten vloerdelen, 2 slaapkamers, nette badkamer met 

doucheruimte, wastafel en toilet,

vide met trap naar...;

•	 Benedenverdieping: o.a. Portugees marmeren vloeren vzv vloerverwarming, bijzonder vormgege-

ven, zonnige living met o.a. zitgedeelte met zicht op het terras, doorkijk naar vide en verbinding 

•	 Karakteristieke,	halfvrijstaande	woning	(type	2/1	kap),	omgeven	door	een	fraai	
aangelegde	tuin	met	oprit	en	garage!

•	 Gelegen in de zeer geliefde “Vogelbuurt” op een perceel van 369 m² eigen grond;

•	 De vakkundig aangelegde –zeer diepe en brede- achtertuin met haar div. terrassen heeft een opp. 

van ca. 165 m²;

•	 Begane grond: o.a. sfeervolle, tuingerichte living vzv visgraat parket vloer en toegang tot achter-

tuin, moderne semi open woonkeuken (aanbouw) vzv div. inbouwapp., toilet met fontein;

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, 2e toilet, moderne badkamer met ligbad, douchecabine en wastafel; 

•	 Zeer	goed	onderhouden	eengezinswoning	met	verrassende	indeling,	moderne	
keuken,	moderne	badkamer,	4	slaapkamers,	voor-		en	besloten	achtertuin!

•	 Gelegen in de geliefde en kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;

•	 Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje;

•	 Begane grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, royale living met toegangsdeur naar en zicht op de 

tuin, modern-landelijke keuken vzv div. inbouwapp.;

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv ligbad, sep. doucheruimte, wastafelmeubel en 

2e toilet;

•	 Sfeervolle,	gerenoveerde	30-er	jaren	halfvrijstaande	(type	2/1	kap)	woning	met		
voor-,	zij-	en	riante	achtertuin	en	een	oprit	voor	meerdere	auto’s!	

•	 Gesitueerd aan het lommerrijke, recent geheel opnieuw bestrate gedeelte van de Zandvoortselaan;

•	 Div. originele details; o.a. paneeldeuren, glas-in-lood, balkenplafonds, fraai vormgegeven raampartijen;

•	 Begane grond: o.a. luxe toilet met fontein, royale woonkamer-en-suite met o.a. eikenhouten vloer, open 

haard en toegang tot eetkamer met aangebouwde serre en schuifpui naar achtertuin, luxe semi-open 

keuken vzv div. inbouwapp.;

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, walk-in-closet, loggia, was-/droogruimte, zeer luxe badkamer met o.a. 

•	 Luxe	3-kmr	appartement	met	o.a.	luxe	keuken,	luxe	badkamer,	2	slaapkamers	en	
balkon	op	het	noordwesten!

•	 Gesitueerd op de 2e verdieping van het appartementen complex 

“Op Den Hoogen Weg” (bj 2007);

•	 Gelegen middenin het centrum van Zandvoort, omgeven door winkels ;

•	 Entree via trap of lift, L-vormige living met eetgedeelte, openslaande deuren naar balkon, luxe 

keuken vzv div. inbouwapp., 2 slaapkamers, luxe badkamer vzv douche, dubbele wastafel, modern 

badkamermeubel en toilet, was-/droogruimte;

•	 Een	vrijstaand	en	karakteristiek	woonhuis	(bj	1923)	met	gastenverblijf,	gerenoveerd	
in	een	moderne	stijl!	

•	 Rustig gelegen in de geliefde en rustige “Parkbuurt”;

•	 Begane grond: o.a. sfeervolle en lichte woonkamer met o.a. erker, schouw en hoge raampartijen, 

nette open keuken;

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, nette badkamer met o.a. ligbad en wastafel, was-/droogruimte, 2e toilet, 

riant balkon;

•	 Souterrain/gastenverblijf: woonkamer met zicht op de tuin, moderne open keuken vzv div. inbouwapp., slaap-

Vraagprijs: 
€ 333.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 598.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 289.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 498.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 249.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 498.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

naar moderne open keuken, berging,  

2e toilet met fontein;

•	 2e berging in de ondergelegen parkeergarage;

•	 Het besloten terras (ca. 18 m²) is gelegen 

op het zuiden!

•	 Woonoppervlakte ca. 88 m², 

inhoud ca. 235 m³.

•	 2e verdieping: ruime zolder/slaapkamer 

met dakkapel;

•	 Ervaar de rust en de ruimte die deze 

woning u te bieden heeft!

•	 Woonoppervlakte ca. 135 m², perceel 369 

m², inhoud ca. 325 m³.

•	 2e verdieping: 1 ruime slaapkamer, kast met 

aansluiting was/droogmachine;

•	 Voortuin op noordwesten en achtertuin (ca. 60 

m², 11 mtr diep) op zuidoosten met achterom 

en stenen schuur;

•	 Woonoppervlakte ca. 110 m², perceel 123 m², 

inhoud ca. 300 m³.

ligbad, sep. doucheruimte, moderne dubbele 

wastafel, 2e toilet;

•	 De besloten achtertuin op het noorden 

(ca. 14 X 11 mtr) beschikt over div. terras-

gedeeltes en een buitendouche;

•	 Woonoppervlakte ca. 150 m², perceel 339 m², 

inhoud ca. 467 m³.

kamer, klassieke badkamer vzv o.a. doucheca-

bine, bidet, wandcloset en wastafelmeubel;

•	 Gezellige voortuin op het zuidwesten en een 

besloten achtertuin (ca. 50 m²) op het  

noordoosten;

•	 Dit is stijlvol wonen in een bijzonder fraai 

woonhuis op een geliefde lokatie!

•	 Woonoppervlakte ca. 140 m², perceel 158 m², 

inhoud ca. 360 m³.

Brederodestraat 70  Zandvoort

•	 Een	halfvrijstaand	en	charmant	woonhuis	(type	2/1	kap)	uit	1920	genaamd	“Marie”	
met	diverse	originele	details,	parkeermogelijkheid	op	eigen	terrein	en	voor-	en	
achtertuin	op	het	westen	met	achterom!	

•	 Gelegen aan de statige Brederodestraat in Zandvoort Zuid;

•	 Begane grond: o.a. riante hal met glas-in-lood doorkijk naar woonkamer, sfeervolle en ruime 

woonkamer met open haard en visgraat parketvloer, uitbouw aan de achterzijde met schuifpui naar de 

achtertuin, moderne keuken vzv div. inbouwapp., toegang tot kelder, toilet;

•	 1e verdieping: slaapkamer aan voorzijde met opensl. deuren naar balkon op het oosten, slaapkamer 

aan de achterzijde, 3e slaapkamer met dakkapel en toegang tot balkon op het westen, badkamer met 

ligbad, douche, wastafel en 2e toilet;

•	 2e verdieping: ruime zolder/slaapkamer met aangrenzende 2e slaapkamer met dakkapel, diverse bergruimten;

•	 De besloten achtertuin is gelegen op het westen en beschikt over een stenen schuur;

•	 Dit goed onderhouden woonhuis is uw bezichtiging waard!

* Woonoppervlakte ca. 155 m², perceel 142 m², inhoud ca. 450 m³.

Vraagprijs: € 369.000,- k.k.

nieuwe prijs
•	 Privé parking afzonderlijk te koop voor 

€ 30.000,- k.k.;

•	 Dit appartement is tevens te huur: vraag 

naar de voorwaarden;

•	 Woonoppervlakte ca. 85 m², 

inhoud ca.230 m³.

Dit	appartement	is	tevens	te	huur,
vraag	naar	de	voorwaarden.

mama Theodora
papa Jorgos
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heeft officieel haar deuren geopend en nodigt u graag uit om  
heerlijk te komen genieten van het 4-gangen openingsmenu!!

Amuse van King krab
∞∞∞ 

Rundercarpaccio met verse zwarte truffel
Of

Sashimi van tonijn met noedelsalade, wasabimayonaise & sojasaus
∞∞∞ 

Runderbouillon met dumplings van ossenstaart & schuim van dragon
Of

Gazpacho van pommodori met garnalen en zeekraal
∞∞∞ 

Gebakken eendenborst met een eendenlever tosti en hazelnootjus
Of

Griet met Japanse gebakken kikkerpootjes geserveerd 
met schuim van oesters

∞∞∞ 
Grand dessert

€ 32,50 p.p.

Aanbieding geldig van 14 t/m 29 maart -Tel. 023-5733199

Printing People Zandvoort

Tel. 023-8887255
Printing People Design

Kleine Krocht 2 

2042 JN  Zandvoort

zandvoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig? 

En u wilt advies over het ontwerp?

Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

De miniatuur Babbelwagen, gemaakt door de Bomschuiten-

club, stond zaterdagavond klaar in hotel Faber aan de Kost-

verlorenstraat. De inhoud waren beelden rond de Tweede 

Wereldoorlog, waarin de Duitsers grote delen van Zandvoort 

sloopten in de verwachting dat de geallieerden mogelijk in 

onze omgeving een invasie zouden uitvoeren.

Op 3 maart 2010 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Als startschot 

van het ‘verkiezingsjaar’ wil de Zandvoortse Courant de huidige wethouders 

aan het woord laten over de zaken die hun portefeuille aangaan, die zij dit 

jaar nog willen realiseren. Als eerste komt wethouder Wilfred Tates aan het 

woord, later volgen Gert Toonen, Marten Bierman en als laatste burgemeester 

Niek Meijer.

Na een inleiding over het ont-

staan van de beide wereldoor-

logen, waarin hoofdzakelijk 

beelden en feiten van buiten 

Zandvoort werden getoond, 

was het Marcel Meijer die 

met een uitgebreide collec-

tie beelden liet zijn wat er in 

de jaren ’40-’45 in Zandvoort 
aan fraaie gebouwen ver-

dwenen is. Een gebied van 

enkele kilometers lengte langs 

een lijn die, in het huidige 

Zandvoort gezien, liep langs 

de Burg. van Alphenstraat, 

Van Speijkstraat, Burg . 

Engelbertstraat, Badhuisplein 

Heerlijk avondje in de Babbelwagen In aanloop naar de verkiezingen

en Thorbeckestraat, werd vol-

ledig gesloopt. Een kale vlakte 

ontstond waar ooit de in 1918 

gebouwde watertoren, be-

faamde hotels als het Groot-

Badhuis en markante plaatsen 

als de Synagoge stonden. 

Marcel Meijer slaagde er met 

hulp van Ton Drommel in de 

meer dan honderd aanwezi-

gen te boeien met beelden, die 

bij vele ouderen herinneringen 

opriepen en bij de naoorlogse 

generatie bewonderende re-

acties over de talloze fraaie 

bouwwerken die Zandvoort 

Volle zaal in hotel Faber | foto Rob Bossink

Wethouder Wilfred Tates

ooit rijk was. Wie nog geen 

beeld had van hoe het voor-

oorlogse Zandvoort er uit zag 

kreeg dat in ruime mate voor-

geschoteld.

Interessant waren ook de 

beelden van de wederop-

bouw die, waar het gaat om 

bijvoorbeeld het circuit, feite-

lijk al tijdens de oorlogsjaren 

vorm kreeg. Geïnspireerd door 

de toenmalige burgemeester 

Van Alphen, die met de denk-

beelden van stedenbouw-

kundige Ir. G. Friedhoff al 

tijdens de bezetting werkte 

aan de wederopbouw van 

Zandvoort. Plannen die al 

snel na de oorlog verwezen-

lijkt konden worden omdat 

ze voor een groot deel al in 

ontwikkeling waren.

De avond, waar de bezoe-

kers door sponsors voorzien 

werden van consumptie en 

hapjes, werd besloten met 

een uiteenzetting van de 

plannen voor een bunker-

museum. Aan de hand van 

Ronald van der Mije werd 

een virtuele tocht gemaakt 

langs de vele bunkers die de 

bezetter als onderdeel van 

de Atlantic Wall bouwden 

en waarvan nog interessante 

delen zijn overgebleven. 

Wethouder Wilfred Tates re-

aliseerde zich onlangs dat hij 

met de huidige coalitie nog 

maar een jaar heeft om een 

aantal belangrijke zaken te 

realiseren. “De eerste woens-

dag van maart  besefte ik dat 

het nog maar één jaar zou 

duren voor de gemeente-

raadsverkiezingen 2010. Dit 

was voor mij aanleiding om 

de fractie en het bestuur 

van mijn partij, de VVD, uit 

te nodigen voor een eten-

tje om de aftrap voor het 

laatste raadsjaar te geven. 

Zo een laatste jaar voor de 

verkiezingen is altijd extra 

druk omdat de inzet van de 

fractie en de wethouder bij 

de voorbereidingen gewenst 

is”, zei hij.

Natuurlijk is een terugblik 

op zijn plaats. Maar belang-

rijker is wat er in het laatste 

jaar van het college nog te 

doen staat en zaken, die niet 

in het collegeprogramma 

staan maar toch wenselijk 

zijn, nader te onderzoeken. 

Ten aanzien van de invulling 

van het collegeprogramma 

is binnen zijn portefeuille 

al veel gerealiseerd. Tates 

verwacht in ieder geval in 

2009 nog met een goed 

werkbaar parkeerplan te 

komen en ook de contrac-

ten met strandpachters, 

venters en de standplaats-

houders zullen worden 

afgerond. “Nu het bestem-

mingsplan voor het strand 

is vastgesteld zal de bouw-

vergunningsplicht voor de 

38 strandpaviljoens na 30 

jaar geëffectueerd worden. 

Kamerverhuurbedrijven, 

niet bedoeld voor toeristen 

maar voor buitenlandse 

werknemers, geven te veel 

overlast in woonwijken en 

moeten verdwijnen. Op het 

gebied van verkeer en ver-

voer gebeurt er op provinci-

aal en regionaal gebied veel. 

Vooral de verfijning van de 

verkeersregulatie kan veel 

winst opleveren voor de 

doorstroming van het oost-

west verkeer. Lokaal worden 

er thans veel wegen aange-

past die de doorstroming 

moet verbeteren en de over-

last beperken”, aldus Tates.

De ontsluiting van Nieuw 

Noord blijft volgens hem een 

probleem. Hij denkt er over 

om het oude plan van de 

doortrekking van de Herman 

Heijermansweg weer uit de 

kast te halen. Het biedt vele 

voordelen voor het milieu, 

doordat het de dagelijkse 

verkeersstroom dwars door 

de woonwijken voorkomt. 

Ook kan straks, na de bouw 

van de nieuwe brandweer-

garage, de ‘aanrijtijd’ van 

de brandweer worden ver-

kort. Op circuitdagen wordt 

de bulk auto’s rechtstreeks 

naar het circuit geleid. Dit 

is echter nog niet in het col-

lege besproken, maar vanuit 

het perspectief van zijn por-

tefeuille Verkeer en vervoer 

vindt hij dat in het verleden 

een mooie kans is blijven 

liggen en dat de uitdaging 

van het doortrekken van de 

Herman Heijermansweg 

alsnog moet worden op-

gepakt. “Dit zal denk ik pas 

na de verkiezingen in 2010 

echt vorm kunnen krijgen. 

Ik wil er wel een aanzet toe 

geven. Hoe de verhoudingen 

over dit onderwerp in de ge-

meenteraad liggen weet ik 

niet, maar dat zal gauw ge-

noeg blijken”, aldus de wet-

houder.

“Natuurlijk is de ontwik-

keling zoals van het Louis 

Davis Carré, een ‘highlight’ 

voor een bestuurder. In het 

centrum van het dorp wordt 

een totale metamorfose ge-

realiseerd die het stoffige 

imago in een keer van zich 

afschudt. Bovendien komt 

er ook nog een ondergrond-

se parkeergarage voor on-

geveer 680 auto’s, die voor 

de ondernemers in het cen-

trum veel perspectief biedt. 

De keerzijde is dat gedu-

rende 4 jaar er grote over-
last zal zijn in de omgeving 

van de bouwplaats. Door 

voortdurend monitoren en 

bijstellen, wil ik die overlast 

zo veel mogelijk beperken. 

Met verlangen kijk ik uit 

naar een lange hete zomer, 

waarin het strand bruist en 

het nieuwe muziekpavil-

joen een centrale rol krijgt.

Net als de nieuwe slo-

gan heb ook ik ‘Zin in 

Zandvoort’”, sluit wethou-

der Tates af.

Actie 
Kinderhulp Congo

GIRO 
3444

ZATERDAG 28 MAART KARAOKE & TALENTENJACHT 

Bar Dancing Fame – kaarten nu te koop à € 8,- (incl. lot)

ZATERDAG 4 APRIL     ZANDVOORT VOOR CONGO
Locatie: Korver Sporthal

Programma met o.a.

Marktplaats voor Congo

• Heeft u nog iets op zolder staan dat voor Congo verkocht mag worden?

• Wij verkopen het graag, of wilt u liever zelf een kraam huren?

• Ondernemers: heeft u nog restpartijen, overjarige artikelen, of iets anders? 

Spelletjesmiddag voor kinderen

• Kom met je vriendjes naar de Korver sporthal en doe mee!

• Knipkaarten zijn vanaf nu voor € 5,- per stuk te koop bij het actiecomité

Bingomiddag met smartlappen / muziek uit de oude doos

• Entrée € 5,- (vijf bingokaarten) 

Ludieke veilingavond met diverse artiesten

• U kunt bieden op diensten van elkaar, burgemeester en wethouder doen al mee!

• Ook ondernemers worden uitgenodigd veilingkavels beschikbaar te stellen!

ZONDAG 5 APRIL CONCERT VAN DE BEACH POPSINGERS

 i.s.m. Zandvoorts Mannenkoor – kaarten nu te koop a € 10,-

BESTEL NU KAARTEN VOOR BOVENSTAANDE ACTIVITEITEN

Informatie kunt u opvragen bij het actiecomité.

www.zandvoorthelpt.nl & www.kinderhulpcongo.nl

Email: zandvoorthelptcongo@gmail.com

Tel: 070-3459202

 • Woon/ winkelpand op een 

 gunstige locatie gelegen;

 • Garagebox aan achterzijde van  

 de woning;

 • Woonoppervlakte: ca. 300 m2,  

 perceelgrootte: 217 m2.

Kortom er is te veel om in deze  

advertentie te beschrijven. Komt  

u dus gerust kijken naar wat dit  

bijzondere object te bieden heeft!

Met trots bieden wij u dit bijzondere 

object aan! Dit uitermate royale  

woon-winkelpand waar voorheen het 

bekende “Bakkerij Stuurman” gevestigd 

was en thans bekend van de hobby- en 

kralenwinkel “Tinkerbell”. Het is op een 

goede locatie gelegen in het centrum  

van Zandvoort nabij het strand en het  

NS station. Het betreft o.a. een woning, 

een bedrijfsruimte op de begane grond, 

het magazijn in het souterrain en de 

parkeergarage met de ingang aan de 

achterzijde van de woning. Nieuwsgierig 

geworden?  Maak dan snel een afspraak 

voor een bezichtiging.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

 

Zandvoort

Zeestraat 48

Vraagprijs: € 495.000,= k.k.

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Ken-

nemerland en de gemeente Zandvoort gaan Zandvoortse win-

keliers en hun medewerkers in het voorjaar de mogelijkheid 

om een gratis overvaltraining te volgen aanbieden. In het RPC 

werken ondernemers, politie en gemeenten samen aan de pre-

ventie en bestrijding van criminaliteit tegen het bedrijfsleven.

Tijdens de training ‘Agressie 

in de winkel’ leren de onder-

nemers en hun medewerkers 

hoe te reageren als ze te ma-

ken krijgen met een overval. 

Ook komen preventieve maat-

regelen aan bod, zoals sleutel- 

en kassabeheer en openings- 

en sluitingsprocedures. De 

training is mede bedoeld om 

psychische en materiële scha-

de die men ondervindt bij een 

mogelijke overval, te beperken. 

De training wordt gegeven 

door een professionele trai-

ner van het Hoofdbedrijfschap 

Detailhandel en vindt plaats 

op maandag 11 mei. U kunt 

zich aanmelden voor de over-

valtraining door een e-mail te 

sturen naar info@rpckenne-

merland.nl.

Zandvoortse ondernemers 

die zijn aangesloten bij een 

winkeliersvereniging heb-

ben ook de mogelijkheid om 

een, gratis, RPC-account te 

verkrijgen. De samenwerking 

is gericht op actieve hulp bij 

criminaliteitsbestrijding. Met 

dit account hebben de onder-

nemers onder andere toegang 

tot de veelplegersdatabase. 

Daar vinden zij een overzicht 

van alle veelplegers deze regio. 

Het gaat om officiële politie-

foto’s van veelplegers en er 

wordt vermeld voor welk soort 

criminaliteit ze verantwoorde-

lijk zijn. Met de foto’s en gege-

vens kunnen de ondernemers 

de veelplegers herkennen en 

mogelijk een diefstal of over-

val voorkomen. Aanmelden 

voor een RPC-account kan 

alleen via een winkeliers- of 

ondernemersvereniging. Voor 

meer informatie over de mid-

delen die het RPC u biedt op 

veiligheidsgebied, kunt u kij-

ken op www.rpckennemer-

land.nl.

Regionaal platform en gemeente  

Zandvoort bieden cursus aan

Ontwerp

Huisstijlen 

DTP 

Flyers

Folders 

Posters 

Vlaggen 

Spandoeken 

Beachflags 

Stickers 

Beurssystemen 

Textielbedrukking
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Verhalenverteller en theoloog Ferdinand Borger

Calvijns vaders werkte als 

rechtskundig theoloog en 

werd door de Katholieke be-

stuurders van vijf eeuwen 

geleden niet gewaardeerd. 

Calvijn en zijn familie moes-

ten hun vader oorspronkelijk 

begraven in niet heilige grond. 

Het verzet van de familie had 

als resultaat dat vader Calvijn 

uiteindelijk toch in gezegen-

de grond werd begraven. Van 

enige belangstelling voor deze 

oorspronkelijk in hoog aanzien 

staande kerkelijke bestuurder 

was van zowel de bestuurders 

als inwoners van zijn woon-

plaats geen sprake.

Vanwege het grote succes 

van de cursus ‘Moderne 

Kunst’ in januari, biedt 

Liselot de Jong een nieuwe 

cursus kunstgeschiede-

nis aan. Centraal staat 

dit keer het begin van 

de middeleeuwse kunst 

Na de dood van zijn vader 

breekt voor de jonge Calvijn 

een periode van vrijheid en 

ambitie aan. Hij stopt zijn 

studie rechten en vertrekt 

naar Parijs waar hij kennis-

maakt met de geest van de 

renaissance. Zijn verblijf in 

de Franse hoofdstad en de 

daaraan verbonden vrijheid 

is echter van korte duur, want 

door zijn contacten met kerk-

hervormer Nicolaas Cop is hij 

gedwongen Parijs te verlaten. 

Zijn vlucht heeft echter geen 

invloed op de ambities van de 

jonge theoloog. Hij besluit tot 

het schrijven van de institutie. 

in Siena, Florence en 

Venetië en de Renaissance: 

Leonardo da Vinci, Rafaël 

en Michelangelo. Titiaan 

heeft het gezicht van de16e 

eeuwse Venetiaanse schil-

derkunst bepaald. De ont-

wikkelingen in de stijl van 

‘Calvijn op bezoek’ boeide Zandvoort

Vervolgcursus Kunst in Vorm

C U L T U U R

Het leven van de Franse theoloog Calvijn werd vorige week woensdag belicht. De Lokale 

Raad van Kerken en de protestantse gemeente Aerdenhout presenteerden in de Protes-

tantse kerk aan het Kerkplein de levensgeschiedenis van de kerkhervormer Calvijn. De 

theatervoorstelling ‘Calvijn op bezoek’ werd gespeeld door verhalenverteller en theoloog 

Ferdinand Borger. Hij gaf in zeven fragmenten het levensverhaal van de in het Franse Lyon 

geboren zoon van een katholieke kerkbestuurder.

Iedereen heeft wel eens te maken met kunst. Het kan zijn met een bezoek aan een  

museum, een mooi kunstboek of zomaar een object dat de aandacht trekt. Dan  

blijkt vaak dat het best moeilijk is om verschillende kunststromingen te herkennen.  

Om meer te weten te komen over de diverse kenmerken organiseert drs. Liselot de 

Jong cursussen kunstgeschiedenis in Zandvoort.

Daarin verschaft hij de volgens 

zijn visie noodzakelijke helder-

heid over de nieuwe kerk, die 

in heel Europa tot ontwikke-

ling komt als tegenhanger van 

de Katholieke moederkerk.

Zijn visie op de kerkelijke ont-

wikkelingen brengt Calvijn 

naar de Zwitsers stad Genève, 

waar de plaatselijke theoloog 

Farel hem overtuigd van zijn 

roeping en plaats. Ook hier 

treft Calvijn tegenstanders 

en wordt hij door het stads-

bestuur gesommeerd de stad 

te verlaten.

In Straatsburg vindt hij een 

schilderen worden staps-

gewijs verduidelijkt met 

aandacht voor de symboli-

sche betekenis en de oor-

spronkelijke functie van 

de getoonde kunstwerken. 

De cursus bestaat uit 3 bij-

eenkomsten die op 24 en 31 

nieuwe plaats om verder te 

werken aan zijn hervormings-

werk. Hij vestigt zich er als 

predikant en leraar en treedt 

er in het huwelijk. Daar geeft 

het enthousiasme van Calvijn 

weer aanleiding voor proble-

men. Zijn beste vriend Louis 

de Tillet, met wie hij Frankrijk 

ontvluchtte, breekt met hem 

nadat hij heeft besloten de 

Katholieke kerk trouw te 

blijven. Calvijn keert terug 

naar Genève, waar zijn ver-

langen naar een redelijk en 

doordacht geloof niet door 

iedereen wordt begrepen. Hij 

worstelt met die tegenstand 

en kent korte momenten van 

vertwijfeling. Na de dood van 

zijn vrouw ontwikkeld zich 

achter zijn gedrevenheid een 

emotionele persoonlijkheid, 

die zich afhankelijk weet van 

God. In die periode verzet hij 

zich furieus tegen krachten, 

die hij er van verdenkt uit te 

zijn op de vernietiging van 

de kerk. 

Verteller Ferdinand Borger 

zette met regisseuse Heleen 

Hennink en Juul Beerta (licht 

en geluid) de levensepiso-

des van Calvijn op treffende 

wijze neer. Aan het eind van 

de ruim een uur durende 

voorstelling komt Calvijn te 

voorschijn als een onverzet-

telijke strijder voor kerkver-

nieuwing. Een beeld dat ook 

na vijf eeuwen nog altijd 

bestaat.

maart en 7 april worden ge-

geven in het gebouw achter 

de Protestantse Kerk aan het 

Kerkplein. De bijeenkomsten, 

met diapresentatie, zijn van 

20.00 tot 21.45 uur met een 
pauze van 15 minuten. De 

kosten zijn € 45 per cursus 
p.p. inclusief koffie of thee.  

Inschrijven kan via tel. 06-

4844 3623 of e-mail info@
kunstinvorm.nl. Vermeld 

daarbij naam en telefoon-

nummer.

vitaress
Voor noodgevallen 

24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.  

Een elektrische storing, een verwarming die 

uit gevallen is, een lekkage of een ander  

probleem wat direct verholpen moet worden.

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip 

waarin direct handelen noodzakelijk is.  

De ervaring leert dat de meeste storingen  

vrij simpel verholpen kunnen worden,  

maar wie is er op dat moment 

direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet op 

mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij  meestal in 

staat om de problemen ter plaatse op te lossen. In 

afwachting van een totaal reparatie is het meestal 

mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan 

u  de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden 

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om andere werkzaam heden / 

klussen  in en om het huis, en vrijwel alle andere 

diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

Voor informatie: 06-15.399.818 

E.mail vitaress@hetnet.nl

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen
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Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. Advies en 

aanleg (draadloos)  net-

werk. Ook avonden/week-

end. Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK.

.................

Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine klussen  

in en om het huis. Redelijke 

prijs. Voor info: 06-1423 2051 
.................

Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.................

Cursus nailstyling

Nagelstyliste worden 

begint bij A.B. Nails in 

Haarlem/ Kom naar de gra-

tis introductieavond. Meer 

informatie op www.abnails.

nl of bel 023-5245005
.................

Nieuwe cursus kunstge-

schiedenis: hoogtepunten 

uit de oude Italiaanse schil-

derkunst, door drs. Liselot 

de Jong. Start 24 mrt. in 
Zandvoort. 06-48443623, 

www.kunstinvorm.nl

ZANDKORRELS Vlooienmarkt. Zo. 22 

mrt. spc. Groenendaal, 

Heemstede (9.30 – 15.30u).  

Res. 0229-244739 
www.mikki.nl

.................

Gezocht wegen verhuizing 

naar Zandvoort: klusjesman. 

Schilderen en wat ophangen, 

laminaat enz. Nnetjes 

werkend, tegen een 

zeer redelijke prijs (niet 

boven 10 euro per uur) 

+/- juli. 06-29591620

 .................

Bid, en u zal gegeven  

worden, zoekt en u zult 

vinden,klop en u zal open-

gedaan worden. Jezus zegt: 

Ik ben de deur tot God 
.................

Cursus Mandala  

tekenschilderingen, door 

Thea Oversteegen. 4 lessen, 
€ 90,-. Info: 06-5490 626

.................

T.e.a.b.: strak eiken dressoir 

200x52x96. Idem 8kant 

uitschuiftafel 120x120 

(160x120). Etna gashaard 

kleur zwart. 023-573 

5090. Alles is nieuw!
.................

Te huur, voor 1 persoon: 

gemeub. 2-kamer 

appartement voor korte of 

langere tijd. €550,- 

incl. gas, water en licht.  

Tel. 023-5715772 / 5739056
.................

Voetreflex massage of 

massage  

klassiek 60 min. € 27,50. 

Geen erotische massage
.................

Woningonderhoud

www.rin-woningonder-

houd.nl te Zandvoort, kan 

weer opdrachten aanne-

men. Al 10 jaar uw adres 

voor: schilderen, tim-

meren en sanitair. Gratis 

offerte: tel. 06-23582119

Deze zwart witte dame van 13 jaar oud wordt 

vermist sinds 2 maart. Zij woont in de  

Brederodestraat nabij de Zuidduinen.  

Weet u waar zij momenteel is wilt u dan  

contact opnemen met Anja 0627093722.

Reacties op voormalig 
pompstation Bentveld

Het huis met het Zandvoortse wapen heeft leuke reactie’s 

opgeleverd. Zo geeft Jan Hollander aan dat het huis hem 

altijd opviel vanwege zijn karakteristieke uitstraling plus het 

gemeentewapen. Familie Sterk was verrast in de krant hun 

huis aan te treffen. Zij kochten het huis in 2001 en hebben 

onder architectuur, volgens de richtlijnen van de gemeente 

Zandvoort, eenzelfde huis laten bouwen. Het geveltje is 

gemeentemonument. Heel andere herinneringen heeft 

C. Kerkman. Hij schrijft dat het voormalige gebouwtje (nu 

woonhuis) hoorde bij het pompstation van het Zandvoorts 

waterbedrijf. In het gebouw stond een grote dieselmachine 

die gebruikt werd bij eventuele stroomstoringen. Twee man-

nen moesten de machine aanslingeren zodat het pompsta-

tion kon doordraaien met de stroom die de machine leverde. 

Voor de zekerheid of alles nog werkte werd de machine 1 

dag in de maand gedraaid. Dat was geen licht karwei. In 

zijn reactie vertelt Kerkman verder dat hij samen met zijn 

collega’s F. Zwemmer, C. Welgraven, R. Bijster, C. Hoedt en F. 

Voorn deze noodzakelijke handeling verrichtte.

Pompstation Bentveld
Nanette Gebhard stuurde de volgende interessante ge-

gevens. “Naast het kleine gebouw stond nog een tweede, 

groter pompstation op hetzelfde terrein. Het in kubistische 

stijl opgetrokken gebouw moest plaats maken voor villa-

park Duindoornhof. Het in competitieverband ingediende 

ontwerp van Scala Architecten uit Den Haag, waarbij beide 

gebouwen bewaard zouden zijn gebleven, is helaas nooit 

ten uitvoer gebracht. Scala Architecten heeft toen onder-

zoek gedaan naar de architect van het gebouw, maar verder 

dan een gerucht dat de beroemde Frans/Belgische archi-

tect Robert Mallet- Stevens bij het ontwerp betrokken zou 

zijn geweest is nooit bevestigd. Heel toevallig is dat in 1926 

een link bestaat tussen Mallet-Stevens en de twee destijds 

in Zandvoort gevestigde architecten Jan Duiker en Gerard 

Bijvoet.” Alle inzenders worden hartelijk bedankt voor hun 

reactie en inzet.

Aanvullende gegevens
Voor 1928 ontving Zandvoort water van de gemeentewa-

terleiding in Amsterdam via een eigen aanjaaginrichting in 

Bentveld. De goedgekeurde plannen voor een eigen water-

winning lagen klaar en in 1928 werd onder leiding van toen-

malig directeur van de gemeentebedrijven de heer Cense 

dit werk uit gevoerd. In 1998 besloot de gemeenteraad dat 

de machinekamer van het pompstation in Bentveld plaats 

moest maken voor villa’s. Het protest van Ger Cense, voorzit-

ter van Genootschap Oud Zandvoort, om het monumentale 

gebouw te behouden, was tevergeefs. Alleen het vakwerk-

huis (het voormalige pompstation) mocht blijven staan.

OOK VRIJWILLIGER ZIJN TIJDENS DE CIRCUIT RUN?

Door het grote aantal deelnemers is organisator Le Cham-

pion op zoek naar extra vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor het 

opbouwen en plaatsen van spandoeken en vlaggen op het 

circuit en langs het parcours op zowel zaterdag voor de loop 

als op zondag, het opbouwen en assisteren bij de finish, 

toezicht houden op de kleedruimten businessteams zijn 

slechts een paar taken waar wij u goed kunnen gebruiken.     
 

Alle vrijwilligers ontvangen een fraaie herinnering  

in de vorm van een speciaal Runner’s world Zandvoort 

Circuit Run T-shirt van PUMA. Daarnaast wordt er  

natuurlijk gezorgd voor de catering. Zo krijgt u een  

lunchpakket en wat te drinken mee en onderweg wordt  

er gezorgd voor koffie en thee.
 

Wilt u graag op zondag 29 maart helpen?  

U bent van harte welkom en u kunt zich melden bij mi-

chaelgane@lechampion.nl of telefonisch  

via 072-5338136. Een sfeervolle dag is gegarandeerd.



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand maart:

Kruidentuintjes
Gevulde kipfilet met bieslook-roomkaas

100 gram  € 0,99
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Hobby - Art - Gasthuisplein

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

H&T Klussenbedrijf - 06 25548778

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxalex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Aanbieding van de maand maart:
Alle vouwgordijnen 10% korting!

H & T Klussenbedrijf
Onderhoud, renovatie en nieuwbouw,
24 uursservice

Tony van Haren
Allround en altijd de goedkoopste!

15% korting op arbeidsloon

Hogeweg 62/9 - Zandvoort
Tel. 06-2554 8778
tonysklussen@gmail.com

Haltestraat 48

2042 LN Zandvoort

023-5733092

www.chocoladehuiswillemsen.nl

Gevulde paaseitjes
per 100 gram van
€ 2,75 voor € 2,25

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Overjarige Goudse Kaas
2 1/2 jaar NATUUR GERIJPT

500 gram nu € 5,95
heel kilo € 9,95

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor een 
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst 
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini- 
advertentie) plaatsen.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Wij hebben de nieuwe collectie 
van Bam Bam binnen!!!

Pashouders 5% korting op de gehele collectie

Aanbod geldig tot en met woensdag 25 maart 2009 

en alleen in onze vestiging te Zandvoort.

Raadhuisplein 2,  Telefoon:  023 - 57 12 865

Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

De 
tweede 

is 
gratis:

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

2 voor de prijs van één:

Tasty Bite
van de
week

1.65
OP=OP

Max.
6 per
klant

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting 
op Pilates
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor Pashouders:
Een gratis glaasje Limoncello na het diner.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  

afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS
 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

5% korting cursus  
tiener- of kinderyoga
Initiatief van Nympheia- ontdek 
een nieuwe ervaring van welzijn

www.yogavoorkids.com

Voor ZandvoortPas houders

hele maand maart:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bij aankoop van  
een merk zonnebril

gratis kinderzonnebril.

Op vertoon van de ZandvoortPas

een les huiswijn i.p.v. € 17,50

voor € 16,- (wit, rood of rosé)
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Oficieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Top	3!
3 x 100 gram vleeswaren

Schouderham	+
Berliner	+

Salami
€	3,25

Haltestraat	54	-	T.	023-5712451

De Zandvoortse 
kunstschilders, aquarellisten,

boetseerders, 3D kaartenmakers,
scrappers, mozaïkers, 

kunstkenners- en minnaars,
pimpers, découpage fanaten, 
tekenaars, hobbyisten en alle 

andere creatievelingen feliciteren 

Hobby-Art met 
haar 1 jarig bestaan

Hobby-Art
altijd verrassend

Gast(vrij)huisplein 6 (naast het Circus)
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vaste (veel medewerkers van bedrijven die voor langere tijd 

hier werkzaam zijn) als vakantieverhuur gebruikt worden. 

Kijk beslist eens op haar zelfgemaakte website: www.haus-

wirthappartments.nl. “Van meet af aan is steeds in ons huis 

geïnvesteerd, opdat het er gezellig en zeer goed onderhouden 

uitziet. Zo hou je je gasten tevreden en velen komen daarom 

steeds terug. Aan de andere kant heb je wel mensenkennis 

nodig en moet je niet uitsluitend voor het geld gaan. Ik ver-

huur beslist niet aan iedereen. Het was vroeger best zwaar: ‘s 

nachts werken in het casino en ‘s morgens vroeg weer voor het 

ontbijt van de gasten zorgen.” Na het overlijden van Joop heeft 

zij dan ook besloten om de voormalige kamers 

om te bouwen tot appartementen met een 

eigen keuken. Al het werk in huis doet 

Elisabeth voornamelijk zelf en wie 

haar enigszins kent, is ook op de 

hoogte van haar enorme disci-

pline en perfectionisme. Dat 

is best pittig. “Ik ben tegen 

het gebruik van medicij-

nen en probeer mijzelf fit te 

houden. Zo sport ik veel en 

heb ik ‘fistelpot’, een familie-

geheim uit Ursem, ontdekt. 

Daarvan moet je zowel ‘s och-

tends als ‘s avonds een lepel in-

nemen. Echt een wondermiddel, 

dat ik iedereen kan aanraden.”

In de afgelopen jaren heeft zij zich te-

vens ontwikkeld op het gebied van NLP (neuro-

linguistisch programmeren), familie- en organisatieopstelling 

en hypnosetraining. Naast het actief golfen (handicap 23.9) is 

sinds ruim een jaar schilderen haar grote hobby geworden. 

Zij heeft regelmatig les van Hans van Pelt en een rondgang 

door haar huis geeft de bezoeker een goed overzicht van haar 

werken, die behalve zeer goed ook een grote verscheidenheid 

aan stijlen en onderwerpen laten zien. Privé is Elisabeth weer 

heel happy met een nieuwe liefde in haar leven, met wie zij 

een hecht gezin vormt. Dat is deze vrouw en dorpsgenote van 

deze week van harte gegund…

Dorpsgenoten

Na haar middelbare school kreeg Elisabeth, door het bedrijf 

waar zij werkte, de kans om in Engeland de Engelse taal ver-

der onder de knie te krijgen, met echter een onverwachts 

resultaat. Via via kreeg zij namelijk een aanbieding om in de 

badplaats Bournemouth als croupier in het casino te ko-

men werken en die uitdaging greep zij met beide 

handen aan. Het resulteerde in een vijfenhalf 

jarig verblijf aldaar, waarin zij als tafelma-

nager en instructrice werkte. 

“In 1976 was in Zandvoort het eerste 

casino van Nederland geopend en 

men zocht vooral ervaren mensen. 

Aangezien ik toen niet zo honkvast 

was (noem mij gerust een zwerf-

kat), ben ik in 1979 naar Zandvoort 

gekomen en van meet af aan voelde 

ik mij hier thuis”, aldus ‘mensenmens’ 

Elisabeth. Begin tachtiger jaren ont-

moette zij in het casino haar man Joop 

Schotte (“een echte Amsterdammer”) met 

wie zij in 1983 zoon Didier kreeg. Helaas over-

leed Joop in 1998 plotseling aan een hersenbloe-

ding en moesten moeder en zoon het samen redden.

Uiteindelijk heeft Elisabeth 27 jaar hier in Zandvoort in het 

casino gewerkt, ook weer als tafelmanager en instructrice, 

en voornamelijk in de avond en de nachtelijke uren. Dat had 

onder meer te maken met haar, samen met Joop, eigenhan-

dig zeer grondig verbouwde huis aan de Hogeweg 58. Wie 

de foto’s ziet van die onderneming heeft alsnog bewonde-

ring voor het doorzettingsvermogen van het echtpaar! Het 

resultaat mag er nog steeds wezen: het pand beschikt over 

een aantal ruim opgezette appartementen, die zowel voor 

Elisabeth Hauswirth

door Erna Meijer

Deze week staat Elisabeth Hauswirth in de schijnwerpers. 

Hoewel zij inmiddels al dertig jaar in Zandvoort woont, is zij 

Zwitserse van origine. Haar wieg stond in het kanton Schaff-

hausen, een paar honderd meter van de wereldberoemde wa-

terval, waar haar moeder (80 jaar) nog steeds leeft. 

                  Elisabeth Hauswirth

Best netjes maartweer

Het weekend weerbericht wordt gesponsord door:

Zo koud als in 1980 wordt 

het echter niet. Bij een 

snijdende noordooster 

van kracht 6 en een tem-

peratuur van amper boven 

nul viel er wat lichte pul-

versneeuw destijds. Zelfs 

in april kan het nog zo 

winters zijn. In 1986 was 

het extreem koud rond de 

tiende met matige vorst in 

de nacht tot vlak aan zee. 

Pluspunt van zo’n hoge-

drukgebied boven het 

noorden van Europa, is het 

veelal drogende karakter 

van het voorjaarsweer met 

flinke zonnige perioden. 

Een reeks met grauwe re-

gendagen zit er dus geluk-

kig niet meer in voorlopig. 

In een later stadium (vanaf 

zondag) trekt die genoem-

de Noord-Europese hoge 

druk zich meer terug op 

de Atlantische Oceaan, 

waardoor de stroming 

naar noordwest tot west 

krimpt en iets mildere zee-

lucht aanvoert, zonder dat 

het voluit lente wordt. 

De kans op een maartse bui 

neemt later dan wel weer 

toe. Maartse buien is een 

benaming voor buien die 

ook hagel en natte sneeuw 

kunnen brengen. De naam 

winterse buien is eigenlijk 

wat meer gangbaar, maar 

omdat maart waarschijnlijk 

niet meer als echte winter-

maand wordt gezien noemt 

men het dus maartse buien. 

Dit type buien kan natuur-

lijk ook in april vallen, mits 

de bovenlucht maar koud 

genoeg is. Dan spreekt men 

niet over aprilse buien, maar 

dan gaat het over ‘aprilse 

grillen’. En… ‘vrouwen en 

aprillen hebben zo hun gril-

len’, zal sommigen wellicht 

bekend zijn.

Er is ook nog een ander 

weergezegde dat luidt: 

maartse buien en aprilse 

grillen komen wanneer ze 

willen… en zo is het maar 

net. 

weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 9 8-9 9 9

Min 0 -1 -3 2

Zon 60% 80% 75% 55%

Neerslag 10% 10% 10% 10%  

Wind n.o. 3-4 n.o. 3-4 nnw. 3-4 nw. 3

Vrijwel ieder jaar is het vaste prik in de periode tussen half 

en eind maart. Juist dan hebben hogedrukgebieden de 

neiging zich te ontwikkelen boven Noord-Europa en geven 

ons niet zelden een koude (noord)ooststroming. De tem-

peraturen zijn dan ook weer iets omlaag gegaan op deze 

donderdag en vooral de nachten naar vrijdag en zaterdag 

kunnen koud gaan uitpakken in Kennemerland met nacht-

vorst. In de nacht naar zaterdag zou het wel eens tot -3 gra-

den kunnen komen richting Bentveld.

Spiegelcentrum Het Draaipunt

LENTE AANBIEDING
Spirituele Balans en Craniomassage 
Ter kennismaking  € 37,50
Wo Don Vrij en Zaterdag inloopmiddagen voor vrijblijvende 

informatie. Of bel 06/22487220 Spiegelcentrum - Kosterstraat 11/13
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat 

de redactie het met de inhoud eens is. De redactie 

behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven 

in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.Geachte redactie,

Gaarne wil ik reageren op het artikel ‘Veel vraagtekens bij recroduct’ in uw krant.

Hoe verleidelijk de gedachte ook kan zijn voor een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen, ben ik van mening dat dit geen goed plan 

is. Ik spreek uit ervaring want ik verplaats me geregeld met de fiets over het Visscherspad, de oude trambaan, het fietspad naar Noordwijk 

langs de AWD en de Vogelenzangseweg. Op deze paden rijden mensen met bromfietsen terwijl dat verboden is, groepen wielrenners en er 

wordt afval achtergelaten. Ze verstoren ook de rust van de natuur, terwijl juist de AWD uniek is omdat het redelijk schoon, stil en rustig is.

Met vriendelijke groet,

Inge de Hartog
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Locatie Noord Locatie Centrum
Wijksteunpunt  Willemstraat 20
 Zandvoort Noord 2042 VB Zandvoort
Flemingstraat 55 Tel: 023 571 73 73
2041 VW Zandvoort 

Tel: 023 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

CURSUSSEN EN WORKSHOPS

Stijldansen voor Paren
Herhalingscursus van Rob Dolderman
Start zondag 15 maart
6 lessen van 19:00 – 20:15 uur
 
Voorjaars beginnerscursus van Rob Dolderman
Stijldansen voor Paren
Start: woensdag 1 april – 17 juni
10 lessen van 19:00 – 20:15 uur

Workshop e-mail.
alles leren over e-mail
16 april 9:30 – 11:30 uur
 
Cursus Grote beelden van klei
1 april – 10 juni
Woensdag 19:00 – 22:00 uur

Nordic Walking
Dinsdag 9:00 – 10:00 uur
24 maart – 12 mei 

ACTIVITEITEN

De 1000 & 1 dingenclub
Van creatief tot cultuur. Wat wil jij?
Knutselen, verven, koken, techniek, toneel, ilm, sport, muziek, 
dans, uitstapje.
Een middag waar je van alles doet. Maar ook een middag waar jij 
kunt laten weten wat jij graag zou willen doen.
Elke woensdagmiddag van 15.15-17.00 uur voor kinderen van 6 
tot 12 jaar.
Prijs per middag € 2,--Tien rittenkaart: € 15,--.

INFORMATIE
Wijksteunpunt spreekuren
- Medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tus-
sen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt 
(Andere dagen in het Huis in de Duinen).
- Loket Zandvoort 
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
- Wijkmeesters EMM 
Dinsdag 15.00-16.00 uur
- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend 10.00-11.30 uur. 

Sociaal Raadslieden Kontext
Inloopspreekuur  zonder afspraak op vrijdag tussen 9.00 en 10.30 uur 
De Sociaal Raadslieden geven gratis informatie op sociaaljuri-
disch terrein aan mensen die problemen hebben met regels 
en instanties. U kunt bij de Sociaal Raadslieden terecht voor 
informatie over o.m. uitkeringen, werk- huur- en zorgtoeslag, 
echtscheiding, consumentenproblemen en belastingen. Meer in-
formatie over Kontext is te vinden op de wesite www.kontext.nl
    

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310,

2040 VB Zandvoort. De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden

Tot 21 km p/uur • 70 km bereik • grootste assortiment 3 en 4 wielers

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

NU OOK VOOR BROMMOBIELEN

scootmobiel via gemeente aanschaffen met PGB (persoonsgebonden  

budget) geen probleem. Kom langs voor advies en informatie!

Geniet van onze
lente bloeiers. 

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Tel: 06-40601692    E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Tuinhuisje op maat
• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 

Uit je winter-dip-tip! 
De laatste tip van deze winter, want vanaf 21 maart mogen we eindelijk weer van de 

lente spreken. Dan kunnen we weer genieten van fluitende vogels in de morgen en 

die heerlijk frisse lentegeur die in de lucht hangt. Maar voordat het zo ver, bij deze 

eerst nog de laatste winter-dip-tip! 

Organiseer een spannende filmavond!

Vorige week brachten we de Moviedinner 

onder de aandacht. Maar wat natuurlijk ook 

kan is een avondje lui op de bank met je beste 

vrienden en natuurlijk: de beste films! Een 

filmavond is naast erg gezellig, ook gemak-

kelijk te organiseren. Zorg voor dvd’s, nodig 

je vrienden uit en zet wat lekkere hapjes en 

drankjes op tafel! Welke films te draaien? Bij 

deze twee spannende aanraders die je gezien 

moét hebben!

Life of David Gale (thriller)
David Gale, fel tegenstander van de doodstraf, 

belandt zelf in de dodencel op verdenking van 

de moord op zijn medeactiviste. Een journa-

liste, Bitsey Bloom,  krijgt de mogelijkheid tot 

een exclusief interview met hem. Al snel blijkt 

dat haar opdracht meer inhoudt dan enkel 

een interview. Bitsey doet met gevaar voor 

eigen leven een poging de moord in kaart te 

brengen.  Een bijzonder spannende thriller 

met een ontknopend eind. Met Kate Winslet 

en Kevin Spacey.  

Shooter (actiedrama)
Bob Lee Swagger (gespeeld door Mark 

Wahlberg), een voormalig scherpschutter 

uit het leger, komt terug in actie. Hij wordt 

om hulp gevraagd wanneer een samen-

zwering om de president te vermoorden 

wordt ontdekt. Bob Lee Swagger werkt 

mee, maar al snel blijkt dat hij in de val is 

gelokt en zelf wordt beschuldigd van de 

moordpoging. Uiteraard gaat de scherp-

schutter op zoek naar de echte daders en 

hun motieven.. Een zenuwslopend verhaal 

met prachtige actiebeelden. 

Motorisch 
gestoord

Eén, twee, drie, zwieppp….! 
Hmmm, shit…. Ik kan het 
heus wel. Gewoon ont-
spannen en nog een keer 
proberen. Eén, twee, hoppa! 
Jammer, weer niet gelukt. Ik 
snap er helemaal niks van. 
Waarom kan ik m’n been 
nou niet in m’n nek leggen 
zoals al die anderen dat gis-
ter wel konden….? Vanaf het 
balkon in het Beatrixtheater 
zag het er allemaal heel 
simpel uit. Blondie zwaaide 
wat met haar heupen en 
tjakka, daar ging dat been! 
Maar hoe makkelijk het al-
lemaal gaat bij de musical-
sterren van Dirty Dancing, 
voor mij is deze kunstvorm 
helaas niet weggelegd… 
Het was eigenlijk ook wel 
te verwachten. Op jonge 
leeftijd had ik al moeite met 
bokspringen en ook de spa-
gaat is me nooit gelukt. Een 
stijve hark noemden ze me. 
Als klein meisje stond ik tij-
dens de gymles met krom-
me tenen in de rij, te wach-
ten tot ik mezelf voor gek 
kon zetten. Het begon al-
tijd goed, ik rende met een 
enorme snelheid richting 
de springplank. Rennen kon 
ik als de beste, wegrennen 
nog beter… Mijn boksprong 
ging ongeveer zo: Ik ren zo 
hard als ik kan tot ik bij het 
plankje kom…. Stokstijf sta 
ik stil. Ik kijk naar de bok en 
hij kijkt terug. Hij lacht naar 
me. Geen lieve lach, nee, hij 
lacht me uit. Ik word uitge-
lachen door een bok met 
een springplankje. Ik draai 
me om. Mijn klasgenoten 
staren me aan en beginnen 
te giechelen. De meester 
komt naar me toe en tilt 
me over de bok. Wat een 
held! Ook heb ik nog een 
aantal jaren op jazzballet 
gezeten. Gelukkig reali-
seerde ik me toen nog niet 
dat ik motorisch gestoord 
ben. Het vierkantje ging 
me wel altijd goed af, al 
moest ik wel mijn voeten 
blijven volgen om niet vol-
ledig gedesoriënteerd te 
werk te gaan. Ach, je kunt 
niet overal goed in 
zijn. Ik heb me erbij 
neergelegd.

column

Il
ja

Ellen Bluijs, 22 jaar, zit op de Hoge Hotelschool in Den Haag, doet nu een Management Stage in Antwerpen:

“Dit kruispunt is echt levensgevaarlijk! Het is volgens mij wachten op de eerste persoon die daar wordt 

doodgereden. Ik vind het onverantwoord dat het kruispunt op deze wijze is open gegaan en dat er dan 

ook in de loop der weken niets is gedaan aan de veiligheid. Hier heb ik het niet alleen over het ontbreken 

van duidelijke verkeersregels voor de automobilisten maar vooral over de onveilige oversteekwijzen voor 

zowel voetgangers als fietsers.”
 

Jerry Kramer, 26 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:

“Al weken is de (haaientanden) verf uitverkocht in Zandvoort. Onlangs heeft men met 

wat stoepkrijtjes een paar haaitanden getekend. Helaas heeft een regenbuitjes al het 

werk uitgewist. Ik weet dat alle raadsleden al nachten wakker liggen om een oplos-

sing voor het verfprobleem te bedenken. Tsja... hoe moeilijk kan het zijn!”

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkt bij Sun Parks Zandvoort en is organisator en DJ bij ZFM Zandvoort: 

“Ik vind het een zeer gevaarlijk punt! Het is vaak niet duidelijk voor auto’s, bromfietsers en fietsers waar 

zij heen moeten. Ik ben ook wel eens in de problemen geraakt daar met mijn fiets, want je ziet de auto’s 

er niet altijd aankomen. Wat er aan moet gebeuren, laat ik liever over aan mensen die er verstand van 

hebben. Maar ik denk dat het voor iedereen wel duidelijk is dat dit een heel gevaarlijk kruispunt is!” 

Een rotonde op het 

kruispunt Zandvoort-

selaan, Kostverlo-

renstraat, Tolweg en 

Haarlemmerstraat is 

het uiteindelijke doel. 

Momenteel is daar 

nog niet veel van te 

zien. Al weken is er 

sprake van een on-

duidelijke verkeerssi-

tuatie op en rondom 

dit kruispunt. Hebben 

fietsers nou voorrang? 

Weten automobilis-

ten dat voetgangers 

in de bocht over kun-

nen steken? Wij vra-

gen onze panelleden 

van deze week, Jerry, 

Ellen en Roy, wat zij 

van de veiligheid van 

dit tijdelijke kruispunt 

vinden. 

JONG
!

“De huidige, tijdelijke inrichting van het kruispunt Kosterverloren-
straat-Haarlemmerstraat is onverantwoord.”

De stelling:Talk of the town

 

Vrijdag 20 maart: 
Hou je van de muziek en sfeer uit de jaren 70? Dat 

komt goed uit, want deze vrijdag kan je daar volop 

van genieten bij Grand Café Danzee met de ‘Back 

to the Seventy’s party’ waan je in de jaren 70. 

Van 22.00 uur tot 03.00 uur, entree is gratis.

Vrijdag 20 maart: 
Flamenco, polka-punk en gypsygrooves tij-

dens BalkanBeatz@Patronaat. In de kleine 

zaal, vanaf 23.00 uur. Een kaartje kost €8,-. 

Zaterdag 21 maart: 
DJ’s El Salvo & Der Pudel draaien frisse 

plaatjes tijdens de Full Colour edition van 

Retro Deluxe in Het Patronaat. Het feest 

duurt van 23.00 tot 04.00 uur en de en-

treeprijs is €10,-. (Kijk op de website van 

het Patronaat voor de kleurplatenactie, de 

eerste 20 ingevulde kleurplaten krijgen 

gratis toegang!)

Zondag 22 maart: 
Salsa Motion geeft deze zomer, net als voor-

gaande jaren, regelmatig feesten bij Mango’s 

Beachbar. Deze zondag wordt weer het eerste 

salsafeest gegeven! Om 18.00 uur kan je mee-

doen aan een gratis salsaworkshop en daarna 

barst het feest los. Tot 22.00 uur (met uitloop 

tot 24.00 uur) draait DJ Andres de beste sal-
samuziek. Entree is gratis.

I Know Where It’s @
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Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Vrijdag 20 maart
Back to the 70’s

met diverse DJ’s:
DJ Sheep / Danzee

Loek Kiekens / Chin-Chin
Dennis Moerenburg / Cecils

Edwin / Boedha

Aanvang 22.00 uur
Dresscode niet verplicht, wel leuk

Be there!

SPA & Beauty Zandvoort

De allereerste exclusieve Alessandro SPA in Nederland opent binnenkort 

haar deuren aan de Hogeweg 29 in Zandvoort

SPA, Wellness, Nails, Manicure, Pedicure, Anti Aging, 

Zuurstofbehandelingen, Mineral Make up Visagie, Massages etc.

Met uitsluitend zeer hoogwaardige producten en merken

Voor meer informatie: info@alessandro-spa.nl

Only Quality Has A Future

Trimsalon Chichic 

NU OOK IN ZANDVOORT

(voor kleine rassen)
Bel voor een afspraak 

023-5400608 of 06 41960517
Ook in Haarlem (tevens grote rassen)

www.trimsalonchichic.nl

De open dag is bestemd 

voor iedereen die kennis 

wil maken met de zorg; 

belangstellenden uit de 

buurt, toekomstige bewo-

ners. Ook voor mensen die 

meer willen weten over vrij-

willigerswerk of een baan 

of opleiding in de zorgsec-

tor is deze zaterdag ideaal 

om een indruk te krijgen 

van Huis in de Duinen. De 

open dag duurt van 11.00 

tot 16.00 uur. U kunt er te-

recht voor informatie over 

het werken bij een klein-

schalige zorginstellingen, 

over diverse vacatures, op-

leidingen die voor de mede-

werkers verzorgd worden 

en stageplaatsen. Maar ook 

bijvoorbeeld voor het laten 

Bij de ingebruikname van het 

pand werd al gemeld dat de 

hoge instap een probleem van 

korte duur zou zijn. Nu is het 

dan zo ver. Het wordt volgens 

manager Ferry Verbrugge een 

“flitsende pui met elektrische 

meten van uw bloeddruk. 

Daarnaast wordt er voor 

de kinderen een speurtocht 

georganiseerd en er is na-

tuurlijk gratis koffie met 

gebak. U bent van harte 

welkom!

deuren die volledige toegan-

kelijkheid biedt voor iedereen”, 

alleen moeten die elektrische 

deuren twee dagen geslo-

ten blijven om de aannemer 

de gelegenheid te geven het 

werk af te maken.

Bent u benieuwd hoe een zorginstelling eruit ziet en wat 

er zoal gebeurt op de werkvloer? Wilt u informatie over 

het zorgaanbod? Of bent u misschien wel geïnteresseerd 

in een baan binnen ZorgContact? Op zaterdag 21 maart, 

tijdens de landelijke Open Dag van de Zorg, kunt u o.a. 

een kijkje nemen achter de schermen van het woonzorg-

centrum Huis in de Duinen. 

De VVV Zandvoort zal op 31 maart en 1 april aanstaande 

gesloten zijn. Dan zal namelijk de nieuwe voorpui ge-

plaatst worden waardoor het gebouw beter toegankelijk 

is voor iedereen, inclusief rolstoelgebruikers en anderen 

die slecht ter been zijn.

Open Dag van de Zorg  
in Huis in de Duinen 

VVV 2 dagen dicht

Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse Courant 

waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen stellen. Joop 

van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablissement, gesprekken 

met de eigenaren, exploitanten of chef-koks en een analyse van de kaart u 

een beeld geven van dit restaurant. De volgorde die uw recensent aanhoudt, is 

puur willekeurig en niet beïnvloedbaar.

Een bijgelovig mens zou op vrijdag de 13e nooit een bedrijf 

openen. Mariëlle en Ko Schouten echter hadden daar hele-

maal niets mee en hebben vrijdag 13 maart hun eigen Ri-

che aan zee geopend. Voor de Zandvoortse Courant reden 

om de beide horecaondernemers en hun bedrijf aan u voor 

te stellen: hier is Riche aan zee!

Het gebouw is al jaren oud en heeft menige eigenaar ge-

kend. Vorig jaar werd een faillissement uitgesproken waar-

na Mariëlle en Ko direct in de opengevallen plaats doken. 

Weliswaar ging het niet zo snel als hierboven beschreven 

maar uiteindelijk konden zij hun intrek nemen in het eerste 

jaarrondpaviljoen ooit van Zandvoort. 

De indeling van Riche aan zee is nog steeds hetzelfde al moet 

gezegd dat met het weghalen van de glas-in-loodramen er 

veel meer licht in het restaurant is gekomen. De fraaie bo-

gen, waardoor het geheel in intieme gedeelten kan worden 

gebruikt, zijn gebleven evenals uiteraard het zeezicht dat wer-

kelijk uniek is. “We hebben de naam Riche gehouden want 

zelfs in Kootwijk, waar we een camping met horeca exploi-

teerden, kende men Riche. Nu zijn er in Nederland meerdere 

restaurants met de naam Riche en daarom hebben wij er 

onze eigen draai aan gegeven en is Riche aan zee ontstaan”, 

zegt Mariëlle. Op verzoek van gasten, en omdat ze het zelf ook 

gezellig vinden, komen er vanaf komend weekend ook weer 

Chesterfield fauteuils rondom de open haard!

Riche aan zee wil zich richten op dertigers en als die kinderen 

meenemen is dat helemaal geen probleem. Er is zelfs een 

mogelijkheid om gerechten voor kinderen in kleinere porties 

te bestellen. Die mogelijkheid willen de Schoutens ook bie-

den aan senioren. De prijs wordt dan met 30%verlaagd! Ook 

zakelijke gasten kunnen in Riche aan zee volledig aan hun 

trekken komen. Het restaurant beschikt over een afsluitbaar 

gedeelte waar vergaderingen of andere bijeenkomsten belegd 

kunnen worden. 

De prijzen overigens bevinden zich in het zogenaamde mid-

densegment. De kaart is onder te verdelen in een lunchkaart, 

waarvan tot 17.00 uur besteld kan worden, en de dinerkaart 

waarvan men vanaf 10.00 uur kan bestellen, de gehele dag 

dus. Opvallende gerechten van de lunchkaart zijn, als voor-

beeld, een broodje ‘Old Amsterdam’ met truffelmayonaise en 

salade (€ 8,75), een broodje groentekroket voor de vegetariërs 

(€ 3,95), een broodje garnalenkroket (€ 4,50) en een Riche 
Burger met bacon, avocado, tomaat, ui, mangochutney en friet 

(€ 15). De bittergarnituren voor bij het borreluur gaan van een 

portie gemarineerde olijven (€ 3,95) tot een kaasplankje met 

een keur aan Franse kwaliteitskazen (€ 12,25).

Chef-kok Richard Laycock, een Engelsman met grote inter-

Zandvoort à la carte

Riche aan zee

nationale ervaring, heeft ook een uitgekiende dinerkaart 

gemaakt. Uit die kaart blijkt zijn liefde voor het koken en 

ook heeft hij aan de vegetarische medemens gedacht. Bij de 

voorgerechten (7 stuks) staat prominent bovenaan Sashimi 

van Yellowfin tonijn met noedelsalade, wasabimayonaise en 

sojasaus. Uw verslaggever heef deze creatie bij de opening 

mogen proeven, samen met nog een drietal ander gerech-

ten van de kaart: super! Kraakvers, dungesneden tonijn met 

een geweldige sojasaus en evenzo wasabimayonaise. Ook 

werden toen de truffelsoep met kaasstengel (€ 6,50), de 

kokossoep met taugé, bosui, basilicumolie en koriander (€ 

6,50) en de carpaccio met pestodressing, pijnboompitten en 

Parmezaanse kaas geproefd (E 13,95). Zonder enige schroom 

alle drie ook topgerechten.

De hoofdgerechten worden onderverdeeld in een viertal vis-

gerechten, vijf vleesgerechten en twee vegetarische gerech-

ten. Inventief zijn de gegrilde gamba’s die verpakt worden in 

Serranoham en geserveerd met couscous en citroenmayonaise 

(€ 22,95). De lamskoteletjes worden geserveerd met mintpesto 

(€ 32,50) en de Ierse tournedos met rode wijnjus (€37,50). De 

vegetariër zal waarschijnlijk zeer gecharmeerd zijn van de 

tortellini’s gevuld met paddenstoelen en geserveerd met truf-

felsaus en rucola (€ 15,25). Maar liefst 8 nagerechten, van een 

warme suikerwafel met warme kersen en vanille-ijs (€ 6,75), 

tot vers fruit met 3 soorten sorbetijs (€ 7,50) en van de cho-

colade keuze van de chef (€ 7,50) tot een Grand Dessert (€ 

12,50 p.p. minimaal voor 2 couverts), het is allemaal mogelijk.

Riche aan zee is uiteraard uitermate geschikt voor brui-

loften (het is een officiële bruidslocatie van de gemeente 

Zandvoort), feesten en partijen. Ko: “We kunnen circa 150 

couverts in het restaurant kwijt. Wil men echter bijvoorbeeld 

een buffet met statafels dan is het maximum 400 personen. 
Voor een groter gezelschap kunnen we ook met het strand-

paviljoen samenwerken en dan praat je al snel over circa 

800 gasten!”

De website van Riche aan zee is nog in de maak maar het 

echtpaar verwacht dat die binnenkort online zal komen. 

Reserveren kan wel via e-mail: info@richeaanzee.nl. Ook te-

lefonisch kunt u contact opnemen: 023-5733199. Riche aan zee 

is gevestigd aan de boulevard Barnaart 67. Postadres: Postbus 

166, 2040 AD Zandvoort. Overigens kunnen lunch-, diner- en 
vergadergasten hun auto gratis op eigen terrein parkeren!

Kerkstraat 14, 

2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00- tot 22.00 uur

maandags gesloten

Geen zin om te kokkerellen?
Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen voor ieder wat wils,
van broodjes, pannenkoeken tot
een uitgebreid diner.

Vraag ook naar onze
wisselende weekschotels.

Bel: 5712102  
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

ELKE DONDERDAG VANAF 18:00 uur

AUTHENTIEK INDONESISCH BUFFET

Eindelijk kunt u genieten van de  
echte Indonesische keuken

BEREID MET  ORIGINELE VERSE   

INDONESISCHE KRUIDEN

“EEN STRELING VOOR DE TONG”

 PRIJS € 15.00 PP    
GRAAG VOORAF RESERVEREN 

PRIETPRAAT 
HALTESTRAAT 57     TEL 023-5712690

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier

Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50

Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Sportgala 2009

18 april in NH Hoteles

Heeft uw vereniging  

zich al aangemeld?
Meld u aan via www.sportinzandvoort.nl

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Mariëlle en Ko Schouten



Vervolg gemeentelijke publicatie week 12

- Loting

- Ingekomen stukken en mededelingen 

- Vaststellen agenda

- Vaststellen notulen 24 februari 2009

- Hamerstukken:

a. Verordening Clientenparticipatie

b. Regionalisering Brandweer

c. Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheid-

heidsregio Kennemerland

d. Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik

e. Vrijgeven deel kredieten Koninginnebuurt welke in 2010 pas 

beschikbaar komen.

f. Financiële kadernota deel 1, financiële beleidskaders, en deel 2, 

begrotingsuitgangspunten bij de begroting 2010                                  .

- Vaststelling bestemmingsplan Boulevard Noord

- Parkeerplan 2009: Uitgangspuntennotitie en Plan van Aanpak I

- Visie Wonen, Welzijn en Zorg en Inspraaknota 

- Financiële verordening 212/2009    

-Wijziging hoogte vergoedingen rekenkamer/commissieleden

-Plan van aanpak bestuurskracht 

-Aanpassing hoorcommissie

-Woonplaatsverplichting wethouder M. Bierman

-Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 

vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. 

U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-

finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren 

beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten 

liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en 

zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadver-

gadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden 

door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9). 

Commissie Projecten en Thema’s 

De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op 25 maart  

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur 

open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda 

staat:

- Opening en mededelingen

- Vaststelling agenda

- Besluitenlijst vergadering van 25 februari 2008  

- Vaste agendapunten 

- Zandvoorts Museum

- Proef verruiming sluitingstijd jaarrondpaviljoens

- Jaarverslag klachtenregeling gemeente Zandvoort 2008

- Rondvraag

- Sluiting  

In deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan 

zowel over onderwerpen op de agenda als over een eigen on-

derwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, 

moet dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De 

aanmelding moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur bin-

nen zijn voor een vergadering die de woensdagavond daarop 

wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente 

Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of 

per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het 

raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres, 

telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op een 

aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en 

liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of 

iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn 

te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommissies > 

Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.

Verwijderen van openbare weg van auto

Gemeente Zandvoort bereidt het wegslepen van een witte 

Toyota Carina, voorzien van het kenteken L 296 TGP (GB) voor. 

Dit voertuig staat al lange tijd (ongeveer 4 maanden) op een 

parkeerplaats aan de Thorbeckestraat. De gemeente heeft alle 

stappen in de handhavingsprocedure gezet en zal deze wagen 

in week 13 weghalen.

Opening Strandseizoen

Op 28 maart is om 15.00 uur, nabij strandpaviljoen Beach 

Club10, de officiële openingshandeling van het Zandvoortse 

Strandseizoen 2009. Gemeente Zandvoort heeft inmiddels 

verschillende organisaties en betrokkenen ervoor uitgenodigd, 

maar benadrukt dat de openingshandeling én de gezellige bij-

eenkomst erna openbaar zijn. Iedereen is welkom. Er is een leuk 

programma opgesteld, dat tot 17.00 uur duurt. Er zijn verschil-

lende optredens. De Babbelwagen verzorgt een doorlopende 

diapresentatie met beelden van het strandleven van vroeger. 

Daarnaast is er alle aandacht voor de strandpachtersvereniging 

en de hulpdiensten

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

-Poststraat 11, sloop hotel en garages, ingekomen 09 maart 

2009, 2009-027S.

- Zandvoortselaan 165, veranderen wasruimte tot cliënten-

appartement, ingekomen 09 maart 2009, 2009-029Rv

- Emmaweg 17, plaatsen dakkapellen, ingekomen 09 maart 

2009, 2009-030Rv

- Van Speijkstraat 2/69, plaatsen terras met hek en poort  

voorzijde woning, ingekomen 09 maart 2009,2009-031Lv.

- Hogeweg 42, bouw appartementen, ingekomen 09 maart 

2009, 2009-032Rv.

- Haltestraat 7, gedeeltelijk veranderen kozijn, ingekomen 13 

maart 2009, 2009-033Lv.

Bentveld:

- Duinrooslaan 3, sloop woning, ingekomen 09 maart 2009, 

2009-028S.

Ontheffing artikel 3.23 van de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 

om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet op de Ruimtelijk 

Ordening ontheffing te verlenen voor het:

-voeren van een bed & breakfast voor maximaal 10 personen 

op het perceel Dr.Schaepmanstraat 3a te 2042 BW Zandvoort 

(bouwaanvraagnummer: 2008-246Vr).

en voor het

- legaliseren van een veranda aan de woning op het perceel 

Teunisbloemlaan 28 te Bentveld (bouwaanvraagnummer: 

2009-016Lv).

Voormelde bouwaanvragen liggen met ingang van 20 maart 

2009 gedurende 6  weken ter inzage bij de Centrale Balie van 

het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de 

termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk haar/

zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het 

college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 

AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief 

“zienswijze” te vermelden.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Brederodestraat 120, veranderen van het reliëf en aanbrengen 

verharding, verzonden 11 maart 2009, 2008-243A.

- Poststraat 11, splitsen van woonruimte, verzonden 12 maart 

2009, 2008-242Sp.

Evenementenvergunningen verleend 

Op 5 maart 2009 is er op grond van artikel 2.2.2 van de Alge-

mene Plaatselijke Verordening een evenementenvergunning 

verleend aan Stichting Sportevenementen Le Champion voor 

de 2e Runner’s World Zandvoort Circuit Run.

Verkeersbesluiten Circuit Run 2009

Verkeersmaatregelen Circuitrun 2009

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten 

uit het oogpunt van:

- het aanbieden van een parcours voor de Zandvoort Circuit 

Run 2009;

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van de weggebruiker en passagiers;

gedurende de Zandvoort Circuit Run 2009 verschillende stra-

ten

in Zandvoort af te sluiten voor verkeer.

 

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten 

om:

over te gaan tot de plaatsing van dranghekken voorzien van 

retroreflecterend materiaal

inclusief de borden conform model C1 van bijlage I van het RVV 

1990 op zondag 29 maart

van 12.00 uur tot 15.30 uur op de volgende locaties:

- Burgemeester van Alphenstraat direct ten noorden van de 

Vondellaan;

- Boulevard Barnaart ten noorden van de rotonde (waar nog 

gekeerd kan worden; nabij camping De Branding);

- Viermaal op de rotonde Burg. van Alphenstraat om het fiets-

verkeer onmogelijk te maken;

- Tweemaal op de Boulevard Barnaart daar waar het fietspad 

het parcours kruist;

- Ir. Friedhoffplein ten oosten van de Brederodestraat;

- Brederodestraat ten westen van de Paradijsweg;

- Marisstraat ten noorden van de rotonde;

- Prins Mauritsstraat direct ten westen van de rotonde;

- Rotonde Ir. Friedhoffplein;

- Vuurboetstraat direct ten westen van de Thorbeckestraat;

- Thorbeckestraat direct ten oosten van de Boulevard Paulus 

Loot;

- Tweemaal op de rotonde ten oosten van de Thorbeckestraat;

- In-/uitgang van de parkeervoorzieningen nabij de rotonde;

- Badhuisplein direct ten zuiden van het De Favaugeplein;

- Kleine Krocht direct ten oosten van de Swaluëstraat;

- Tweemaal op de rotonde van het Raadhuisplein;

- Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat;

- Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;

- Pakveldstraat direct ten westen van de Haltestraat;

  

bij de centrale balie van het raadhuis van Zandvoort (ingang 

Swaluëstraat 2) te Zandvoort en in de openbare bibliotheek, 

Prinsesseweg 34 te Zandvoort. De stukken zijn ook te raadple-

gen op de gemeentelijke website.

Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar 

heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, die aantoont, 

dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze 

bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kan gedurende de 

voormelde termijn van ter inzage legging beroep instellen. 

Voorts kan een belanghebbende gedurende voormelde termijn 

beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling van 

het plan daarin aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het 

ontwerpbestemmingsplan.

Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Indien 

beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voor-

ziening vragen bij de voorzitter van de afdeling Rechtspraak, 

waardoor het besluit niet in werking treedt, voordat op dat ver-

zoek is beslist. Zowel voor het indienen van een beroepschrift 

als voor een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.   

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag  24 maart. Op de agenda 

staat:

- Opening

(reparatie) gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan (reparatie) heeft betrekking op de niet 

goedgekeurde plandelen:

- Percelen Haarlemmerstraat 29 en Kostverlorenstraat 111;

- Prinsesseweg (busbaan) gelegen tussen de Koninginneweg 

en Kostverlorenstraat;

- Binnenterrein gelegen aan de Prinsesseweg  (locatie biblio-

theek e.o.)

- Locatie Wim Gertenbachschool aan de Zandvoortselaan

- Aanpassingen ter plaatse van het kruispunt Zandvoortselaan/

Kostverlorenstraat/ Tolweg;

- Aanpassingen begrenzing busbaan (Prinsesseweg).

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 10 okto-

ber 2008 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze 

periode zijn zienswijzen ingediend, die deels hebben geleid tot 

wijziging van het plan. De wijzigingen betreffen in hoofdzaak 

de toelichting, aanpassing en toevoegen van voorschriften en 

aanpassing van de plankaart. Alle wijzigingen zijn beschreven 

in het betreffende raadsbesluit en de daarbij behorende advies 

van de hoorcommissie.

Het vastgestelde bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o.” 

(reparatie) ligt met raadsvoorstel, raadsbesluit en advies hoor-

commissie met ingang van 20 maart 2009 voor de duur van zes 

weken voor een ieder ter inzage gedurende de openingstijden 

Gemeentelijke publicatie week 12 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 10 maart en de 

verdere in week 11 door het college genomen besluiten zijn 17 

maart vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 

Balie en op de website. 

Rectificatie bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o.”

Op 12 februari 2009 is het besluit tot vaststelling van het be-

stemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o.” gepubliceerd. Omdat 

er ambtshalve wijzigingen zijn aangebracht, had op grond 

van artikel 3.8 Wro eerst een termijn van zes weken in acht 

genomen dienen te worden alvorens het besluit te kunnen 

publiceren. In verband hiermede een hernieuwde publicatie, 

waarbij een nieuwe beroepstermijn is gesteld. Ingeval er al 

beroepschriften zijn ingediend bij de afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State wordt geadviseerd dit binnen 

onderstaande termijn te herbevestigen. 

Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 

“Kostverlorenstraat e.o. (reparatie).  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort 

maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 27 

januari 2009 het bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o.” 

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl
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Melding van Verkeersmaatregelen Circuit Run 2009
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten gedurende de Zandvoort Circuit Run 2009 verschillende straten in 

Zandvoort af te sluiten voor al het verkeer. De afsluitingen worden ingesteld op zondag 29 maart van 12.00 uur tot 15.30 uur.

Ook is besloten op woensdag 25 maart de borden “verboden te parkeren”  met onderbord “Zondag a.s.” te plaatsen  

in de bocht van de Boulevard Paulus Loot en de Brederodestraat, in de gehele Haltestraat, de Van Speijkstraat het  

Wagenmakerspad, de Kleine Krocht, het zuidelijke deel van de Brederodestraat, de Prins Mauritsstraat, de Boulevard Paulus 

Loot en de Seinpostweg om deze locaties vrij te houden van geparkeerde auto’s.

Zodoende zal een groot deel van Zandvoort voor motorvoertuigen op zondag 29 maart niet of moeilijk bereikbaar zijn. 

Om het verkeer te informeren over het feit dat Zandvoort gedurende de Circuit Run niet via de Zeeweg / Boulevard  

Barnaart bereikbaar is, zal op zondag 29 maart het vooraankondigingsbord “Zandvoort” met verwijzingspijl en een  

vooraankongings-tekstkar met route-informatie worden geplaatst op de Bloemendaalseweg en Zeeweg/Militairenweg.

Tevens worden gedurende de Circuit Run verkeersmaatregelen genomen op de busroutes van Connexxion, dit heeft de volgende 

gevolgen:

Voor de route van buslijn 80 geldt vanaf 11:30 uur: 

 Haarlemmerstraat - Hogeweg - Tijdelijke beginhalte en eindhalte nabij  

 Oranjestraat -Hogeweg - rotonde - Hogeweg - Gerkestraat.

Vervallen Haltes voor buslijn 80: Zandvoort, Busstation

 Zandvoort, Kostverlorenstraat

 Zandvoort, Koninginneweg

Tijdelijk haltes: Hogeweg t.h.v. Oranjestraat

 Haarlemmerstraat.

Voor de route van buslijn 81: Zondag 29 maart is het OV in Zandvoort verstoord vanwege een hardloopwedstrijd. 

 Lijn 81 komende uit Haarlem gaat vanaf 12:30 uur  NIET verder dan halte de 

 “De Branding”. Dus komende vanaf de Zeeweg: keren bij Halte “De Branding” 

 daarna richting Haarlem en Santpoort-Zuid. De laatste rit die deze ochtend 

 Zandvoort-Noord aandoet is de rit die om 11:51 uur vertrekt vanaf Haarlem NS 

 (Keesomstraat 12:23 uur).

Vervangende haltes:  Bloemendaal, De Branding

Voor de volledige tekst van het “Verkeersbesluit Circuit Run 2009” wordt verwezen naar de gemeentelijke blokadvertentie.
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Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 

wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Harocamo 

Hugoos

Image

Kroon Vis

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

P. van Kleeff

Pluspunt

Prietpraat

Printing People

Raggers & Zn

Riche aan Zee

Sandd

SMV Computerreparaties

Spiegelcentrum Het Draaipunt

Stichting Nieuw Unicum

Stichting WIO

Trimsalon Chichic

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken Glaszettersbedrijf

Vitaress Full Service

Vrijehuizenmarkt.nl

Zandvoort Optiek

(In alfabetische volgorde) 

Administratiekantoor K. Willemse

Algemene uitvaartbege-

leiding Zandvoort

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort

Auto Strijder 

Autobedrijf KariMo

Beach Club Tien

Bertram & Brood

Beter Mobiel

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Boom Strandpaviljoen 11

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

Danzee

Dierenarts Dekker

Dorsman Assurantiën

Filoxenia Greek Cuisine

Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.

adverteerders

Armetierig SV Zandvoort mist bezieling

ZSC’04 speelt gelijk

Ook nu weer moest trainer 

Piet Keur een ander elftal de 

wei in sturen dan dat hij ei-

genlijk zou wensen. Een aan-

tal spelers was op vakantie 

of kwam er net vandaan en 

kon door het missen van een 

aantal trainingen op de bank 

plaatsnemen. Lichtpuntje 

was het weer fit zijn van de 

ervaren Sander Hittinger die 

dan ook door Keur weer in het 

hart van de verdediging werd 

geposteerd.

Voorval
Het eerste kwartier was ove-

Dat de Haarlemse ploeg een 

lastige is, bleek in de eer-

ste helft toen EDO pas laat 

in de eerste helft de score 

open brak. Keeper Sander 

van der Wal, die tot dat mo-

ment nauwelijks iets te doen 

heeft gehad, kreeg een onge-

lukkige treffer tegen. De bal 

ketste via beide doelpalen 

het doel in. Daarna kwam 

ZSC’04 beter in het spel. EDO 

rigens duidelijk voor onze 

plaatsgenoten. Sterker nog, 

als Michael Kuijl in de vijfde 

minuut niet over de bal heen 

was gestapt maar er tegen 

had getrapt, had er een ge-

heel andere wedstrijd ont-

staan. De voorzet van Maurice 

Moll rolde nu aan het doel 

voorbij en kon gemakkelijk 

door ZOB worden uitverde-

digd. Het was de eerste en 

eigenlijk ook enige grote 

kans die SV Zandvoort kon 

creëren. Allengs werd het dui-

delijk dat Zandvoort zich de 

kaas van het brood liet eten. 

werd wat meer teruggedron-

gen, maar de Haarlemmers 

bleven gevaarlijk.

In de tweede helft wist 

ZSC’04 de gelijkmaker aan 
te tekenen. Daarna wist aan-

voerder van Marm het ver-

schil in Zandvoorts voordeel 

om te buigen. EDO kwam 

snel weer langszij. De derde 

goal was er één met een 

Iedere bal die door Zandvoort 

werd verdedigd en naar voren 

werd getransporteerd, kwam 

net zo snel weer terug omdat 

ze niet bij machte waren de 

bal in de ploeg te houden. 

Zo kwam er, vooral vlak na 

rust, veel druk op het doel 

van Jorrit Schmidt te staan 

die uiteindelijk Zandvoort 

zou nekken. In de 54e mi-
nuut kon ZOB-invaller Sietse 

Bakker de bal, uit een scrim-

mage na een hoekschop, voor 

het eerst deze wedstrijd ach-

ter Schmidt prikken. Op dat 

moment was er misschien 

nog niet zoveel aan de hand. 

Breekpunt werd mogelijk het 

‘neerschieten’ van een trou-

we Zandvoortse supporter. 

De man kreeg de bal, na een 

verdedigende actie van een 

ZOB-speler die overigens vol-

ledig ter goeder trouw was, 

dermate hard in het gelaat, 

dat hij onderuitging en een 

paar minuten buitenwesten 

bleef liggen. De ZOB-speler 

in kwestie, zelf verpleegkun-

dige, en de verzorgers van 

de beide elftallen ontferm-

den zich over de supporter 

en brachten hem weer bij. 

Dit voorval zorgde voor een 

lang oponthoud. Uiteindelijk 

werd de man per ambulance 

ter controle naar het zieken-

huis vervoerd, waar een zwa-

re hersenschudding en een 

luchtje. Alles wat EDO was, 

vond dat de bal niet zat en al-

les wat ZSC’04 was vond van 
wel. Een schot van één van de 

ZSC’ers kwam tegen de paal 

en vervolgens via de andere 

paal de zaal weer in. Toch 

werd er van Zandvoortse 

zijde gezegd dat de bal de 

doellijn was gepasseerd. De 

scheidsrechter stond de tref-

fer toe. Lang duurde de voor-

voetbal - zaterdag

futsal

handbal - dames

Verdedigend werk van Ronald Kaales

ontwrichte neus werden ge-

constateerd. Zaterdagavond 

mocht hij gelukkig alweer 

naar huis. “We hopen dat hij 

weer snel langs de lijn kan 

staan”, zei begeleider John 

Lemmens.

Doelstelling
Toen de scheidsrechter het 

spel weer hervatte, was er 

van enige samenhang bin-

nen de Zandvoortse ploeg 

niets meer te vinden en vielen 

de doelpunten in de laatste 5 

minuten als rijpe appeltjes 

van de boom, met de 4-0 ne-

derlaag als gevolg. “Ik miste 

een brok bezieling. Ook vind 

ik het jammer dat er niet met 

een beetje overleg op vakan-

tie wordt gegaan. Natuurlijk 

zijn we amateurs en betalen 

we de spelers niets, maar we 

spelen wel tweede klasse en 

daar kom je niet zo maar. Ik 

heb het al aan het begin van 

de competitie gezegd: we 

zullen moeten vechten om in 

deze tweede klasse te blijven 

en dat blijft de doelstelling. 

Als we komende zaterdag 

thuis tegen ZCFC punten 

laten liggen, wordt dat heel 

moeilijk want we moeten 

daarna tegen de bovenste 

vier ploegen en dan zal het 

moeilijk worden om punten 

te verzamelen”, zei een teleur-

gestelde Piet Keur na afloop.

sprong niet, want EDO kwam 

uiteindelijk op 3-3.

Coach Marcel Paap vond be-

langrijker dat de ploeg aan 

de vorm werkte dan het 

winnen van het duel: “Met 

het oog op de nacompeti-

tie ging het mij er om of de 

ploeg weer in goeden doen 

komt”, aldus de coach van 

ZSC’04. Een goede vorm is 
nodig voor het spelen van 

de nacompetitie die de 

Zandvoorters door middel 

van een periodetitel eerder 

wisten af te dwingen.

SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag bij het lager ge-

noteerde ZOB een oorwassing gekregen. De Zandvoortse 

formatie was niet bij machte enige druk op het ZOB-doel 

te leggen. Waar het de Zandvoorters aan strijdlust ontbrak, 

vochten de gastheren voor iedere bal en meter en wonnen 

verdiend met 4-0.

De tegenstander van ZSC’04 afgelopen vrijdag, EDO uit Haarlem, speelt al geruime tijd in 

dezelfde samenstelling. De mannen van Zandvoort Noord die de ploeg uit Haarlem wel eens 

een klein oortje aan wisten te naaien, kregen ook wel eens de kous op de kop van dat zelfde 

EDO. Afgelopen vrijdag overkwam ZSC’04 bijna hetzelfde maar uiteindelijk werd het gelijk.

De handbaldames van ZSC hebben zondagmiddag, in de laat-

ste wedstrijd van dit zaalseizoen, een fraaie overwinning op 

het lager genoteerde CTO’70 geboekt. Na een ruststand van 

7-3 werd het uiteindelijk 15-9 voor onze plaatsgenoten.

Vooral in het begin van de 

wedstrijd was ZSC opper-

machtig. Een sterk opere-

rende doelvrouw Maaike 

Cappel, zorgde voor de 

nodige frustraties in het 

kamp van de dames uit 

Ouder-Amstel. “Het zit wel 

een beetje in de familiege-

nen, dat keepen. Mijn broer 

Martijn speelt als keeper 

in de selectie van eredivi-

sionist KRAS/Volendam. 

Mij ging het best goed af 

vandaag”, zei zij tevreden 

na afloop. Aan de andere 

kant werden de aanvallen 

van de Zandvoortse dames 

vaak snel en goed uitge-

voerd waardoor er bij rust al 

een 7-3 stand op het score-

bord stond. Opvallend was 

de interactie tussen Cappel 

en Romena Daniëls die vele 

malen snel en goed werd 

aangespeeld en met haar 

snelheid voor doelpunten 

en veel dreiging zorgde.

Na rust kwam CTO in een 

snel tempo terug en slonk 

de Zandvoortse voor-

Mooie winst handbaldames

in laatste zaalwedstrijd

sprong als sneeuw voor de 

zon. Maar op het moment 

dat het gelijk zou worden, 

herpakte Zandvoort zich 

en werkte de scoringsma-

chine en het verdedigend 

vermogen van ZSC weer op 

volle toeren. Gedecideerd 

maakten ze de laatste mi-

nuten van het zaalseizoen 

af en boekten een meer 

dan mooie 15-9 overwin-

ning. Scores ZSC: Romena 

Daniëls 6; Daphina van 

Rhee 4; Martine Balk 2 en 
Laura Koning, Lucia v.d. Drift 

en Naomi Kaspers ieder 1.

Het zaalseizoen is voor ZSC 

nu afgelopen en heeft een 

5e plaats opgeleverd: 5 van 

de 14 wedstrijden werden 
gewonnen, de overige gin-

gen verloren. ZSC scoorde 

zelf 220 keer en moest 243 
tegendoelpunten incas-

seren. Over twee weken 

begint de tweede helft van 

de veldcompetitie. Op dit 

moment is nog niet bekend 

wie de eerste tegenstan-

ders zullen zijn.

  

Vervolg gemeentelijke publicatie week 12 

nabij Oranjestraat - Hogeweg - rotonde - Hogeweg - RA Ger-

kestraat - op route.

 

Vervallen Haltes:

Zandvoort, Busstation

Zandvoort, Kostverlorenstraat

Zandvoort, Koninginneweg

 

Tijdelijk haltes:

Tijdelijke halte: Hogeweg t.h.v. Oranjestraat

Tijdelijke halte: Haarlemmerstraat.

 

Buslijn 81:

Zondag 29 maart is het OV in Zandvoort verstoord vanwege 

een hardloopwedstrijd.

Lijn 81 komende uit Haarlem gaat vanaf 12:30 uur NIET verder 

dan halte de “De Branding”.

Dus komende vanaf de Zeeweg: keren bij Halte “De Branding” 

daarna richting Haarlem en Santpoort-Zuid. De laatste rit die 

deze ochtend Zandvoort-Noord aandoet is de rit die om 11:51 

uur vertrekt vanaf Haarlem NS (Keesomstraat 12:23 uur).

 

Vervallen Haltes:

Zandvoort, Station NS

Zandvoort, Burg. van Alphenstraat

Zandvoort, Circuit

Zandvoort, Vondellaan

Zandvoort, Curiestraat

Zandvoort, Musschenbroekstraat

Zandvoort, Keesomstraat

Zandvoort, Reinwarthstraat

Zandvoort, Thomsonstraat

Zandvoort, Linnaeusstraat

Zandvoort, v. Lennepweg

Zandvoort, Tentenkamp

Zandvoort, Sophiaweg

Zandvoort, Q. v. Uffordlaan

Zandvoort, Riche

Zandvoort, Helios

Bloemendaal, Strand

Zandvoort, Busstation

Zandvoort, Kostverlorenstraat

Zandvoort, Koninginneweg

 

Vervangende Halte:

-Bloemendaal, De Branding

 

Op de kaart, geplaatst boven het eerste blad van deze 

gemeenteadvertentie, ziet u het parcours van de Circuit 

Run 2009.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

- Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;

- Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;

- Diaconiestraat direct ten oosten van de Haltestraat;

- Achterweg direct ten westen van de Haltestraat;

- Zeestraat direct ten oosten van de Haltestraat;

- Eltzbacherstraat direct ten noorden van de Zeestraat;

- Stationsstraat direct ten noorden van de Prinsenhofstraat;

- Zeestraat direct ten oosten van de Burgemeester Engelberts-

straat;

- Tweemaal in de Van Speijkstraat direct ten westen van de 

Van Speijkstraat/Stationsplein;

- Jan Evertsenstraat direct ten westen van de Van Speijkstraat;

- Van Lennepweg direct ten oosten van de Van Speijkstraat;

- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van de weg-

vak ten westen van de Trompstraat;

- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van het weg-

vak ten westen van de Tjerk Hiddestraat;

- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van het weg-

vak ten westen van de Van Galenstraat;

 

tevens op woensdag 25 maart van 9.00 uur tot zondag 29 

maart 15.30 uur de borden E01 (verboden te parkeren) van 

bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

1990 met onderbord “Zondag a.s.” geplaatst worden in de 

bocht van de Boulevard Paulus Loot en de Brederodestraat 

(driemaal), in de gehele Haltestraat (zesmaal), de Van  

Speijkstraat (achtmaal) het Wagenmakerspad, de Kleine 

Krocht, de Brederodestraat tot aan Zwarte weg (aan beide 

kanten i.v.m. plaatsen verzorgingsposten), de gehele Prins 

Mauritsstraat, de Boulevard Paulus Loot en de Seinpostweg 

om zodoende deze locaties zoveel mogelijk vrij te houden van 

geparkeerde auto’s;

 

op zondag 29 maart van 12.00 uur tot 15.30 uur het voor-

aankondigingsbord “Zandvoort” met pijl te plaatsen op de 

volgende locaties:

- Bloemendaalseweg direct ten noorden van de Militairenweg/

Julianalaan (Haarlem);

- Zeeweg/Militairenweg direct ten noorden van de Brouwers-

kolkweg (Haarlem);

 

op zondag 29 maart van 12:00 uur tot 15.30uur een vooraan-

kondiging- tekstkar met route informatie wordt geplaatst op 

de volgende locaties:

- Brouwerskolkweg direct ten noorden van de Duinlustweg 

(Haarlem; dubbelzijdig bord);

- Zandvoortselaan direct ten westen van de rotonde Nieuw-

Unicum.

 

Zodoende zal een groot deel van Zandvoort voor bestuurders 

op zondag 29 maart niet of moeilijk bereikbaar zijn.

 

Tevens worden de verkeersmaatregelen genomen op de bus-

routes van Connexxion, dit heeft de volgende gevolgen:

 

Voor lijn 80 geldt vanaf 11:30 uur:

Haarlemmerstraat - Hogeweg - Tijdelijke begin en eindhalte 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 

bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-

ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-

felmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, 

exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan 

de burgemeester te richten. 

Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,  

maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag  

8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op  

de website het digitale formulier in óf stuur een brief  

naar de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 

Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 

Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het  

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u 

het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een 

vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is  

de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen  

telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen



Vooraankondiging:

Zaterdag 28 Maart a.s. van 12.00 – 15.00 uur

Landelijke NVM Open Huizen Dag

Voor meer informatie en foto’s van de deelnemende 
woningen verwijzen wij u graag naar onze website 

www.cvl.nu

Stationsplein 15/12
Prachtig gelegen sfeervol 3 kamer hoekappartement op de 4e verdieping 
met een luxe keuken, 2 slaapkamers, zonnig ruim balkon op het westen met 
zeezicht en parkeren in de afgesloten parkeergarage. Het appartementen-
complex met lift, staat op nog geen 150 meter van het mooie strand van 
Zandvoort en direct om de hoek bevindt zich het centrum en het station. 

Hoekappartement•	
Lift met beveiligingscode, video door entry systeem•	
Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing•	
Berging •	
1 parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage•	
Gebruiksoppervlakte ca. 85 m²•	

Vraagprijs: € 329.000,-- 

Burgemeester van Fenemaplein 13/11 & 13/13
Zeer fraai afgewerkt royaal penthouse op de 6e en 7e verdieping gelegen met 
fantastisch uitzicht over boulevard, strand en zee.  Dit penthouse beschikt over 
vele extra’s. Absoluut uw bezichtiging waard!

Geheel v.v. zonwerende dubbele beglazing•	
Gehele penthouse voorzien van airco en dimverlichting•	
Elektrische zonwering met stormbeveiliging•	
Complex beschikt over een lift, - 2 inpandige bergingen •	
Eventueel 2 garages te koop à € 24.800,- per stuk•	
Gebruiksoppervlakte ca. 230 m²•	

Vraagprijs € 399.000,-- 

Tjerk Hiddesstraat 4/1
Heerlijk wonen aan de boulevard van Zandvoort met prachtig uitzicht over de 
altijd fascinerende Noordzee. Dit goed onderhouden voormalige 4 kamer
appartement op de 1e verdieping heeft een ruim zonnig balkon op het 
zuidwesten, L-vormige woonkamer, 2 slaapkamers, moderne keuken, 
moderne badkamer en een berging in de onderbouw.

Het complex is gerenoveerd •	
Geheel voorzien van dubbele beglazing •	
Sluitwerk ramen/deuren en schuifpui vernieuwd in 2007•	
Boodschappenlift •	
Gebruiksoppervlakte ca. 80 m² •	

Vraagprijs € 244.500,-- 

hoekappartementruim balkon

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

Van Speijkstraat ca. 1935

in prijs verlaagd
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7 3113 27Actueel Actie Cultuur Sport
Open dag in
Nieuw Unicum

Congo-actie
loopt goed

De Wurf speelt
2 toneelstukken

Voetballers halen
belangrijke winst

5e jaargang • week 13
26 Maart 2009

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

Afgelopen dinsdag is de 
pas 17-jarige Jesse Laine 
uit Finland aan de dood 
ontsnapt. Tijdens test-
ritten op het circuit van 
Zandvoort verloor de Fin in 
de Mastersbocht de macht 
over het stuur en vloog en-
kele malen over de kop. De 
wagen kwam onderstebo-

ven tot stilstand. Laine kon 
weliswaar zelf uit de auto 
komen, maar werd ter con-
trole naar het Elisabeth 
Gasthuis in Haarlem ge-
bracht. De coureur trainde 
voor de Formule Renault 
klasse waarin hij tijdens de 
Paasraces aan de start wil 
verschijnen.

Vliegende Fin

foto’s: Chris Schotanus

Zondag 29 maart 2009
KRIM KAMERKOOR

o.l.v. Igor Mikhailevsky
Locatie: Protestantse kerk, 

Kerkplein 1
Aanvang: 15.00 uur 

(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl

Bepaal wat er gebeurt: word raadslid. 
Gemeente Zandvoort wijst u de weg.

In de gemeente-advertentie leest u er meer over. 

Ruim de hondenpoep op.
Na de voorlichting over de regels 

volgt een handhaafactie. 
In de gemeente-advertentie leest u er meer over.

De Mannetjes
Circuitrun

‘De vrijwilligers kunnen  
gelijk weer  

aan de bak zondag’

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	 Oat	brain		 heel		 € 1,75 
  half  € 0,90 
•	 Proefstolletje		 	 € 1,75 
•	 Broodje	van	de	week:	
	 lekker	belegd	broodje	met	
	 ambachtelijke	krabsalade	€ 2,95

Nu	in	ons	assortiment	:
diverse	Paas	chocolade	Biologische	

sappen,	jam,	div.	soorten	Thee	

Stap	ook	eens	binnen	
voor	een	lekker	kopje	koffie	

met	een	lekker	belegd	broodje

Afgelopen vrijdag werden naar schatting 500 Zandvoortse vrijwilligers door de ge-
meente in het zonnetje gezet. Ter gelegenheid van ‘Make a Difference Day’, de grootste 
vrijwilligersdag in Nederland, stak het college bij monde van wethouder Gert Toonen 
de vrijwilligers een hart onder de riem en bedankte ze voor het vele werk dat ze al jaren 
als vanzelfsprekend doen.

door Joop van Nes jr.

Om deze avond gestalte 
te laten krijgen, waren het 
ook nu weer Zandvoortse 
vrijwilligers die de handen 
uit de mouwen staken om 
het interieur van de Korver 
Sporthal een feestelijk aan-
gezicht te geven. Leerlingen 
van het Wim Gertenbach 
College meldden zich hier-
voor vrijwillig aan en gaven 
daarmee invulling aan hun 
maatschappelijke stage. 
Ook de garderobe werd 
door vrijwilligers verzorgd 

Vrijwilligers in het zonnetje gezet

en niet de eerste de beste! 
Burgemeester Niek Meijer 
en zijn vrouw Janny namen 
van de uitgenodigde vrijwil-
ligers vriendelijk, en gratis, 
de jassen aan en hingen die 
genummerd op.

Het feest werd officieel door 
wethouder Gert Toonen ge-
opend waarna het de beurt 
was aan leerlingen van de 
muziekschool die een gran-
dioos optreden verzorgden. 
Daarna was het de beurt 
aan spreekstalmeester Dick 
Hoezee die een aantal meer 

dan bekende vrijwilligers zo 
gek had gekregen om onder 
zijn leiding, en met assi-
stentie van zijn kleindochter 
Sammy, enkele vrolijke acts te 
doen. Een beetje spijtig was 
het optreden van de band die 
daarna kwam. Helaas had-
den ze de apparatuur van de 
muziekinstrumenten niet 
goed afgestemd, waardoor 
de zangeres volledig werd 
overstemd. Maar al met al 
was het een leuke avond 
met gratis drankjes en hap-
jes voor mensen die het echt 
eens een keer verdienen!

Een van de komische acts was deze van Martine Joustra en Ankie Miezenbeek, geassisteerd door Sammy

Kom naar de NVM Open Huizen Dag!

Kijk voor de deelnemende huizen op pagina 19

zaterdag 28 maart

OPEN HUIS

Nieuw bij 
SEA OPTIEK:

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

GIORGIO ARMANI
MIU MIU &
CHOPARD

in zonnebril en correctiebril!
Graag tot ziens bij 

Zomertijd
zondag 29 maart

02.00 03.00
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Zaterdag 28 maart is de officiële opening van het Zand-
voortse strandseizoen. Deze plechtigheid is voor het 
eerst sinds jaren weer een openbare gelegenheid en zal 
plaatsvinden bij strandpaviljoen Beachclub Tien, aan de 
voet van de rotonde.

Al sinds jaar en dag wor-
den bij de opening van het 
strandseizoen, ofwel bad-
seizoen zoals dat vroeger 
heette, door de strandpach-
ters, reddingmaatschap-
pij en -brigade, politie en 
zeilvereniging geschenken 
overhandigd aan elkaar. 
Vroeger was dat wat later 
in het seizoen en ging het 
vaak gepaard met het zo-
genaamde admiraalzeilen 
door de watersportver-
eniging Zandvoort naar 
de rotonde, waar de com-
mandant van het strand-
detachement van de ge-
meentepolitie Zandvoort 
geschenken in ontvangst 
nam. Die traditie bestaat 
helaas niet meer. 

De laatste jaren was het 
een exclusief evenement 
voor genodigden maar 
daar wordt nu een streep 
door getrokken. Iedereen 
is op zaterdag 28 maart 
aanstaande uitgeno-
digd voor een korte maar  
leuke presentatie van de 
diverse deelnemers aan  
de plechtigheid om 14.30 
uur bij Beachclub Tien. 
Daar zal een diapresentatie 
worden verzorgd en staan 
voertuigen en boten van  
de diverse hulpinstan-
tie voor bezichtiging op-
gesteld. Tevens wordt u 
namens de Zandvoortse 
strandpachter vereniging 
een hapje en een drankje 
aangeboden.

Iedereen is welkom bij
opening strandseizoen

burgerlijke stand
14 maart - 20 maart 2009 
Geboren:
Sylvie Jachel, dochter van: Verbeek, Léon en: Hoogduin, 
Mandy Joyce.
Bodhi Finn, zoon van: Parée, Michel Erik en: Manuputty, 
Naomi Esther.
Storm Dirk Alexander, zoon van: van Ingen, Jetze Adriaan en: 
Nijmolen, Natasja Agatha.
Gylano, zoon van: Wijnans, Tessa.
Anna-Joëlle, dochter van: Tounkara, Ibrahim en: van den Hoek, 
Barbara.

Ondertrouwd:
Rügebregt, Martin Michael en: van Soolingen, Astrid Ivonne.
Laarman, Johan Paulus en: Molenaar, Susanne.

Gehuwd:
Sieraad, Abraham Philippus en: van Leuffen, Nancy.

Overleden: 
Duindam, Jan ,oud 72 jaar.
Tolhuijsen, Johannes Jacobus, oud 78 jaar.

Driegangen proeverij van
onze nieuwe kaart € 24,75

Laat u verrassen!
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

familieberichten

ZONDaG 29 maart
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort 

10.00 uur ds. mr. W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochie.nl

10.30 uur dhr. H. Hartog

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur pastor C. van Polvliet

kerkdiensten

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
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restaurant aan het strand
waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

De Zandvoortsche Hockey Club organiseert weer de half-
jaarlijkse kledingbeurs. Op donderdag 2 en vrijdag 3 april  
kunt u voor modieuze (gedragen) zomer dames- en kinder-
kleding terecht in het clubhuis op het Duintjesveld.  

De kleding kan woensdag-
avond 1 april tussen 20.30 
en 21.30 uur én donderdag 
van 9.00 tot 14.00 uur inge-
bracht worden in dozen en/
of zakken voorzien van naam. 
Uiteraard dient deze kleding 
schoon en zonder vlekken 
en/of gaten te zijn. Er mo-
gen maximaal 25 stuks per 
klant ingeleverd worden. De 
(inbreng)inschrijfkosten be-
dragen € 2. De verkoop vindt 

plaats op donderdagavond 
tussen 20.00 en 22.00 uur 
en op vrijdagochtend tus-
sen 9.00 uur tot 12.00 uur. 
Van de opbrengst komt 30% 
ten goede aan de ZHC. De 
rest is voor de inbrengster/
er. Afrekenen en ophalen van 
de niet verkochte kleding is 
op vrijdagavond tussen 18.30 
en 19.30 uur. Iedereen is voor 
zowel de inbreng als de ver-
koop van harte welkom.

Kledingbeurs Duintjesveld

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Op 18 maart 2009 is overleden onze lieve vriendin 

Adri Zonneveld

Lieve Adri, bedankt voor alle fijne jaren.

 Ali en Cor 
 Annie en Henk
 Liesbeth en Eel

De gemeenteraad boog zich dinsdagavond over een 
dertien punten tellende agenda. In een redelijk tempo 
werd de agenda afgewerkt, waarbij het voorstel tot 
wijziging van de verordening op de hoorcommissie nog 
de meeste tongen los maakte. Een meerderheid bleek 
uiteindelijk voor een aangepast amendement van het 
CDA, dat stelde dat gezien het jaar dat deze raad nog zit 
het verstandig is, de huidige situatie van raadsleden in 
de hoorcommissie te handhaven.

Bij aanvang meldde de voor-
zitter dat Cees de Koster 
(GroenLinks) wegens ge-
zondheidsredenen bedankt 
als buitengewoon commis-
sielid. Hij wordt opgevolgd 
door Liselot de Jong. De zes 
hamerstukken die op de 
agenda stonden, werden 
zonder op- of aanmerkingen 
bij hamerslag vastgesteld.

Het  bestemmingsplan 
Boulevard Noord werd met 
algemene stemmen aange-
nomen. Ook het Parkeerplan 
2009, waarvan de Uitgangs-
puntennotitie en het Plan 
van Aanpak werden gefor-
muleerd, werd na enige 
discussie ook aangenomen. 
Alleen Joke Draijer (GBZ) en 
Gijs de Roode (CDA) stemden 
tegen. Draijer omdat ze het 
besluit voor kennisgeving 
aanneemt, De Roode omdat 
hij vraagtekens zet bij de 
kosten die met het plan ge-
moeid zijn. De Visie Wonen, 
Welzijn en Zorg en de daar-
bij behorende inspraaknota 
werden goedgekeurd, waar-
bij diverse raadsleden uit-

drukkelijk lieten blijken dat 
deze nota niet alleen voor 
ouderen en mindervaliden 
is, maar voor iedere inwo-
ner van Zandvoort. Nadat 
wethouder Gert Toonen een 
kleine toelichting gegeven 
had, werd het voorstel una-
niem aangenomen. Het Plan 
van Aanpak Bestuurskracht 
werd door de raadsleden on-
derschreven. Burgemeester 
Niek Meijer constateert dat 
de raad al met uitvoering van 
het plan bezig is. Het is ech-
ter volgens hem een kwes-
tie van willen. VVD-er Jerry 
Kramer was van mening dat 
het kinderachtig is deze zaak 
op papier te zetten.

Aanpassing  
hoorcommissie
De PvdA diende bij monde 
van Pim Kuijken een amen-
dement in waarin werd op-
geroepen te komen tot een 
onafhankelijke hoorcom-
missie, dit omdat het niet 
geloofwaardig overkomt dat 
raadsleden die zitting heb-
ben in deze commissie aan 
zichzelf moeten adviseren. 

Belinda Göransson (VVD) 
maakte zich zorgen over de 
onafhankelijkheid van de 
hoorcommissie als er raads-
leden in zitting die belang 
hebben bij het onderwerp. 
Op een vraag van Kramer 
beaamde Carl Simons (OPZ) 
dat het verstandig is indien 
een lid van de hoorcommis-
sie belangen heeft, dat hij of 
zij zich laat vervangen. OPZ 
is van mening dat de hoor-
commissie beter kan be-
staan uit raadsleden, omdat 
die de situatie beter kunnen 
boordelen. Cees van Deursen 
(GroenLinks) is van mening 
dat de discussie over het 
voorstel een typisch voor-
beeld is hoe bestuurskracht 
niet moet. De aanpassing 
bestaat eruit dat minimaal 
drie partijen aanwezig moe-
ten zijn en dat leden van door 
hoorcommissie per partij on-
derling mogen wisselen.

De discussie over de woon-
plaatsverplichting van de in 
Amsterdam wonende wet-
houder Marten Bierman 
(namens OPZ) leverde een 
kritische beschouwing van 
VVD-fractievoorzitter Fred 
Paap, die het moeilijk vond 
en de wens uitsprak dat er 
een landelijke wijziging dan 
wel verbetering komt van 
deze regeling. De raad ging 
met uitzondering van Van 
Deursen akkoord met het 
verlengen van de termijn 
voor wethouder Marten 
Bierman.   

Gemeenteraad werkt  
forse agenda redelijk snel af

Politiek Raadsvergadering d.d. 24 maart

cartoon Hans van Pelt

Trein gemist 
Een beetje rillerig staan we 
te kleumen. Station Haarlem, 
perron 8. “Laten we een keer 
met de trein gaan”, mijn idee. 
Het wordt me (nu) niet in 
dank afgenomen. Verwijtend 
staren de ramen van 1e en 2e 
klas wachtkamer ons aan. 
Restauratie. Gesloten en 
donker. We kwamen twee mi-
nuten te laat op het perron. 
Aansluiting naar Zandvoort 
gemist. We moeten een half 
uur wachten. Het is koud en 
vochtig. De enige bank op 
het perron is bezet door een 
slapende zwerver. Lege bier-
blikjes rondom gestapeld. Als 
ik ergens een hekel aan heb, 
is het doelloos staan en ‘er-
gens’ op wachten. Wachten. 
“Vroeger kon je hier nog een 
kop koffie drinken”, sombert 
echtgenoot, “hadden we zelfs 
vergaderingen in de restau-
ratie.” Van ellende duiken we 
maar de wachtruimte in. Nou 
ja, wachtruimte! Er staan 
geen banken. Het ziet er al-
lemaal smerig uit. Bekraste 
ramen. Leeg, en verder niks. 
O ja, wel een bewakingsca-
mera. En een brandmelder, 
voor wat? Een blind paard 
kan hier geen schade doen. 
Ik kijk op mijn horloge. Er zijn 
slechts vijf minuten verstre-
ken. We lopen wat heen en 
weer in een ruimte die een 
hondenkennel lijkt. Het is 
nog niet eens zo laat. Toch is 
het station uitgestorven. Af 
en toe glijdt er een trein bin-
nen maar niet die van ons.
Nog tien minuten. Ik hang 
tegen de gore ramen. Je 
kunt wel een reep scoren. in 
de automaat. “Hoeft niet. De 
trein komt zo”, zegt echtge-
noot enigszins opgewekt, “en 
volgende keer nemen we ge-
woon weer de auto.” Ditmaal 
ben ik het roerend met hem 
eens. Een dag later vertelt 
een vriendin dat er wel een 
wachtruimte is, beneden, 
onder het station vlak bij de 
uitgang. Pffff, provin-
ciaaltjes die we zijn! 
Nooit aan gedacht. 
Gelukkig is de trein 
op tijd. En smaakt 
thuis de koffie als een 
godendrank! Li
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Het kruispunt Kostverlorenstraat/Haarlemmerstraat/Tolweg/Zandvoortselaan, wordt 
voor diverse werkzaamheden vanaf maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april volledig 
afgesloten.

Het gaat onder meer om 
het leggen van de defini-
tieve asfaltlaag en het aan-
brengen van verkeersbelij-
ningen die het kruispunt 
veiliger moeten maken. Op 
deze dagen is het korte ge-
deelte van de Tolweg, tussen 

de Zandvoortselaan en de 
dr. Gerkestraat, afgesloten. 
Eveneens is een gedeelte 
van de Haarlemmerstraat 
niet toegankelijk. Het ver-
keer wordt omgeleid via de 
‘busweg’ (Prinsesseweg) 
naar de Brederodestraat, 

Kruispunt tijdelijk afgesloten

WEEKMARKT NIEUWE STIJL

Frans Zwaanstraat en kan 
dan bij de Cornelis van der 
Werffstraat richting Bentveld 
rijden. In het weekend opvol-
gend aan de afsluiting kan 
al het verkeer naar verwach-
ting weer van het kruispunt 
gebruikmaken.

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur
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evenementen agenda
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rt Maart

Opening strandseizoen - bij Beachclub 10, 
aanvang 14,30 uur

Circuit Run - 2e Runner’s World Zandvoort 
Circuit Run. Tevens vele dorpsactiviteiten.

Classic Concerts - Krim kamerkoor uit de Oekranië. 
Aanvang 15.00 uur

Jazz café - The Flowertown Jazzband in café Alex, 
aanvang 16.30 uur

April
Alzheimer Café - in Pluspunt Noord, 
van 19.00 uur tot 21.30 uur 

Antiek-curiosa markt - tevens verzamelaarsbeurs. 
Pluspunt Noord, 10-16.00 uur 

Paasraces - Circuit Park Zandvoort

Muziekpaviljoen -The Flying 
Dutchmen. Aanvang 13.30 uur

Lenteconcert - Protestantse kerk Zandvoort
 VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 13 • 2009

28

29

29

29

1

5

11-13
13

19

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Fairy Golf B.V. zoekt voor
haar Restaurant Kennemer
Golf Club te Zandvoort

Full-time en Part-time 
medewerkers m/v voor de 
bediening en een weekend 
medewerker spoelkeuken
Voor info: Mevr. H. van Houten:023-5713189

Fairy Golf B.V. 

Seizoenswerk gevraagd: 
keukenmedewerker 

en terrasmedewerker

Strandpaviljoen 9 Club Maritime
Tel. 5718888

Rens Verman (l) en Steffen van der Pol

Ben Zonneveld, lid van de 
Sportraad Zandvoort, was 
daarover zeer teleurge-
steld. Een gemiste kans om 
juist het zoveel besproken 
probleem van ‘te weinig 
vrijwilligers’ nu eens ac-
tief aan te pakken. Rens 
Veerman en Steffen van 
der Pol van Sportservice 
gaven een indringen-
de cursus ‘Workshop 
Maatschappelijke stages in 
de sport’ over dit probleem 

Het rolstoelteam met 
spierzieke kinderen wordt 
begeleid door bekende 
Zandvoorters die op hun 
beurt weer gesponsord 
worden door de plaatselij-
ke bevolking. Burgemeester 
Niek Meijer en zijn vrouw 
zijn van de partij, even-
als Belinda Göransson 
(raadslid VVD), Irma de 
Jong-Van Middelkoop 
(Zandvoortse fotografe), 
Sanne Mans ( jazztalent), 
Ben Zonneveld, Uschi 

waarvan de creatieve von-
ken zeker oversloegen op 
het aanwezige publiek. 

Op dit moment is maat-
schappelijke stage nog 
geen verplicht onderdeel 
van het curriculum, maar 
op een aantal scholen in 
de regio, waaronder het 
Gertenbach college en het 
Heemsteedse Hageveld col-
lege, is maatschappelijke 
stage al heel gewoon. Vanaf 

Rietkerk (aankomend PvdA 
raadslid), Marianne Rebel 
(kunstenares), Maarten 
Koper (fysio therapeut die al 
4 Olympische Spelen heeft 
meegemaakt), Peter Kok 
(namens de Zandvoortse 
Courant), en Joke Draijer 
(raadslid GBZ).
 
Groot succes
De Grand Prix Marathon 
Estafette is een onder-
deel van de Zandvoort 
Circuitrun, dat in nauwe 

het schooljaar 2011-2012  
wil het kabinet dat alle 
leerlingen uit het voort-
gezet onderwijs verplicht 
een maatschappelijke 
stage volgen. Dat houdt 
in dat er straks per school-
jaar ongeveer 200.000 
leerlingen op zoek gaan 
naar een stageplaats. 
Sportservice Heemstede/
Zandvoort is dit jaar van 
start gegaan met het pro-
ject ‘Maatschappelijke sta-
ges in de sport’.  Dit project 
wordt uitgevoerd in sa-
menwerking met de vrijwil-
ligerscentrale Heemstede/
Haarlem, het Gertenbach 
college en mogelijk ge-
maakt door subsidie van de 
gemeente Zandvoort.

Heeft u werkzaamheden 
binnen uw vereniging/or-
ganisatie die opgepakt kun-
nen worden door jongeren 
of wilt u hen mee laten 
draaien bij activiteiten/eve-
nementen, dan kunt u als-
nog contact opnemen met 
Sportservice Heemstede/
Zandvoort,  tel. 5740116 of 
stuur een E-mail naar: svan-
derpol@sportserviceheem-
stedezandvoort.nl

samenwerking met Le 
Champion wordt georga-
niseerd. Het loopevene-
ment is bij voorbaat al een 
doorslaand succes. Van  
alle deelnemers gaat € 1, 
evenals de vrijwillige bij-
drage van de deelnemers, 
naar de Goede Doelen. 
In totaal doen op de vele  
looponderdelen van de  
dag een kleine 10.000 
lopers mee van alle leef- 
tijden. Voor meer informa-
tie over het dagprogramma 
kunt de website www.rw-
circuitrun.nl raadplegen. 
Overigens kunt u zich als 
sponsor voor het Spieren 
voor spieren rolstoelteam 
opgeven via spierenvoor-
spieren@zandvoor tse-
courant.nl.

De door Sportservice Heemstede/Zandvoort aangeboden 
cursus voor bestuurders, coördinatoren en vrijwilligers van 
sportorganisaties op maandagavond 23 maart in het club-
huis van de Zandvoortse Hockeyclub werd goed bezocht door 
Heemsteedse bestuurders van sportverenigingen. De Zand-
voortse sportverenigingen lieten, op drie na, de interessante 
en vooral informatieve bijeenkomst volledig voorbij gaan. 

De Rotary Zandvoort organiseert komende zondag de 
tweede Grand Prix Marathon Estafetteloop op Circuit 
Park Zandvoort. Maar liefst 30 bedrijventeams uit het 
hele land doen mee om het werk van de stichting Spie-
ren voor Spieren te ondersteunen. Zelf doet de stichting 
mee met een rolstoelteam. Kinderen met een spierziek-
te rijden een eigen estafette op het befaamde autocir-
cuit in de duinen. Zij doen mee om spierziekten extra 
onder de aandacht van het grote publiek te brengen. 
Dennis van der Geest is aanwezig om het startschot van 
deze bijzondere estafette te geven. 

Gratis vrijwilligers op  
stageplekken in de vereniging

Spieren voor Spieren  
met eigen team aan de start 

 De ZanDvoortse apotheek
Raadhuisplein 8, 2042 LR Zandvoort Tel. 023 - 5713185

Bij

De Zandvoortse Apotheek

De hele maand maart en april

Glucavit ( glucosamine) 750 mg

60 st van € 16.95 voor € 10.00

120 st van € 23.40 voor € 14.00

Een noodkreet die regelmatig klinkt en die ook een bron van straat-
vervuiling weergeeft. Jammer, want het is niet nodig. Met regelmaat 
staan rolemmers klaar voor de ophaaldienst met een grote kop afval 
er op, en heel veel loze ruimte er in. En dat is helemaal niet nodig. 
Met een beetje goede wil kan je veel meer afval in de rolemmer 
kwijt dan je denkt!  
Houd kranten, flessen, textiel er uit en lever dat apart in. Druk melk-
pakken en blikjes plat. Dat scheelt al een hoop. 

Gooi niet je volle afvalzakken dichtgeknoopt in de rolemmer, maar 
schud ze leeg. Gegarandeerd krijg je daarmee extra ruimte voor de 
inhoud van nog eens twee volle zakken. 
Voorkom dat er zakken naast of op de rolemmer staan. Dan kan er 
ook niks wegwaaien en een nieuw leven als zwerfvuil gaan leiden. 

Samen houden we op deze manier ZANDVOORT SCHOON!?

HELP! MIJN ROLEMMER IS VOL!

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Lentefeest 
Hoewel de lente al van start 
is gegaan met een heerlijk 
zonnig weekend komt de 
lente in Nieuw Unicum op 1 
april. Op deze dag is er vanaf 
11.00 uur een lentemarkt op 
de overdekte Brinck, dus een 
lentebuitje kan de lentesfeer 
niet verknallen. Er zal weer 
veel te zien en te eten zijn. Zo 
zijn er weer de leuke eigen-
gemaakte cadeauartikelen 
van het Winkeltje uit Nieuw 
Noord te koop en verder: sie-
raden, zelfgemaakte kaarten, 
groendecoratie tot aan vin-
tage en brocante. Misschien 
zijn er weer echte kippen 
(weliswaar in een ren) aan-
wezig met overheerlijke ver-
se eitjes en wie weet zijn er 
al lammetjes. 

Mobiele tentoonstelling
De 25 genomineerde foto’s 
van de fotowedstrijd ‘Zo zie 
ik Zandvoort’ van deze krant 
gaan na een ten-
toonstelling in de 
centrale hal van 
het raadhuis en 
de openbare bibli-
otheek Duinrand 
weer naar een 
andere locatie. Dit 
keer is de reizende 
expositie te be-
zichtigen in het Zandvoorts 
Museum.

Mobiel blijven
Alle bewoners van het Huis 
in de Kostverloren (HIK) 
waarvan de gemiddelde 
leeftijd circa 85 jaar is, zijn 
erg verdrietig. Wat is name-
lijk het geval? Na maanden 
van ‘kruip door, sluip door’ 
vanwege opengebroken 
straten, ontdekten zij dat 
hun ‘uitrustbankje’ weg was! 
Aangezien de bewoners zijn 
aangewezen op de winkels 
in het dorp waren zij altijd 
erg blij met de bankjes op 
het Gasthuisplein, bij de 
Agathakerk en hun oude 
vertrouwde bankje op de 

hoek Haarlemmerstraat/
Kostverlorenstraat. De be-
woners konden hierdoor 
met hun stok of rollator 
deze wandeling aan om-
dat alle genoemde bankjes 
weinig gevaar opleverden. 
Echter, na de aanpassing 
van deze hoek is het gelief-
de bankje naar de overkant 
verplaatst waar helaas ook 
nog de zon ’s middags weg 
is. De bewoners dagen de 
gemeente uit om met rol-
lator in hetzelfde tempo als 
de bewoners van het HIK 
de oversteek te wagen! 
Wedden dat het u niet 
lukt zonder gevaar voor 
eigen leven! Want niet alle 
automobilisten hebben 
het fatsoen om overste-
kende ouderen voorrang 
te verlenen. Vandaar hun 
verzoek voor een spoedige 
herplaatsing die ze met ge-
juich tegemoet zullen zien.

Heropening

Veel vaste klanten en 
medewerkers, maar ook 
nieuwe en jonge potenti-
ele gasten kwamen afgelo-
pen zondag in het Griekse 
restaurant Filoxenia het 
vernieuwde, fraaie in-
terieur van de architect 
Ewangelos Savakis bewon-
deren. Eigenaren Kostas en 
Lianne waren tijdens de 
receptie bijzonder in hun 
nopjes met de vele com-
plimenten die zij mochten 
ontvangen voor de warme 
sfeer, die traditie uitstraalt 
door de kenmerken van zo-
wel het Griekse vasteland, 
de eilanden als oude hui-
zen in Athene. Namens hen 
hartelijk dank hiervoor!

Extra service
Medisch Netwerk heeft 
besloten dat de huisartsen-
post op 29 maart tijdens 
de Circuit Run eenmalig 
geopend zal zijn. Inwoners 
en toeristen kunnen van 
10.00 tot 20.00 uur een 
beroep doen op de aanwe-
zige arts. De artsenspreek-
kamer is meteen links in 
het Rotondegebouw aan 
de Strandweg. Wanneer de 
medische diensten (EHBO- 
en Huisartsenpost) offici-
eel geopend worden is nog 
niet bekend.

Strand bieb
In 2008 werd op 27 juni 
voor het eerst in Zandvoort 
de strandbibliotheek ge-
opend, binnengehaald 
omdat het een welkome 
aanvulling zou zijn op 
het toeristische aanbod. 
In een evaluatie blijkt dat 
Zandvoort met een 8,8 
goed gescoord heeft. Naast 
boeken en tijdschriften 
werd het leesplezier op 
het strand verhoogd maar 
het aller-leukste waren 
volgens de geïnterview-
den de kinderactiviteiten. 
Jammer genoeg komt dit 
jaar de stadsbibliotheek in 
Zandvoort niet meer terug.

Open dag 
De Zandvoortsche Bom-
schuit Bouwclub, een mo-
delbouwvereniging die tot 
doel heeft de cultuurhisto-
rie van ons dorp op schaal 
na te bouwen, heeft op 4 
april een open dag. De le-
den tonen hun modellen 
van bomschuiten, garna-
lenbootjes, badkoetsen, 
haringkarren, schelpenkar-
ren en nog veel meer. Het 
bestuur en de leden zijn 
aanwezig om u onder het 
genot van een drankje en 
hapje alles te vertellen over 
hun leuke hobby. Het adres 
is clubgebouw Tolweg 10a 
en de deur is van 14.00 uur 
tot 17.00 uur geopend. 

Ook in andere plaatsen in 
Nederland wil men tot dit 
verbod overgaan. In het 
noorden van het land is het 
al hier en daar al ingevoerd. 
“Wij hebben het verbod al in 
2004 ingesteld en het werkt 
perfect. In eerste instantie 
wilde men niet gehoorza-

Een groot voordeel van de zo-
mertijd is dat men ‘s avonds 
een uur langer van het dag-
licht kan profiteren. Zonder 

Afgelopen zaterdag werd, 
net na middernacht, bij de 
politie melding gemaakt 
dat er schoten werden 
gehoord in het duinge-
bied. Getuigen hadden 
gezien dat de schutters 
er met een auto vandoor 

men maar na een paar we-
ken strikte handhaving is 
het allang een feit: op onze 
weekmarkt wordt niet meer 
gerookt”, aldus de woord-
voerder van de gemeente 
Westerwolde waar de week-
markt in het mooie dorp 
Jipsingboertange, onderdeel 

zomertijd zou het eind juni 
tegen half vier licht worden 
en tegen half tien ‘s avonds 
donker. In Nederland is de 

waren gegaan. De auto 
werd opgespoord en in de 
Vondellaan langs de kant 
gezet. In de auto zaten een 
41-jarige man uit Zandvoort 
en zijn zoon. Het doorgela-
den vuurwapen lag onder 
de passagiersstoel in de 

van de gemeente, de eerste 
weekmarkt in Nederland was 
die rookvrij is. Het gaat niet 
alleen om het rookvrij ‘mark-
ten’ maar ook de marktkoop-
lui zijn uitermate tevreden 
over het verbod. “Voor de 
klandizie maakt het niets 
uit, die willen sowieso onze 
wekelijkse aanbiedingen 
en hebben dat half uurtje 
zonder sigaret er graag voor 
over”, zegt Karel Bouder, ex-
ploitant van een kaaskraam 
op de Jipsingboertangese 
markt. Woensdag zullen 
handhavers van de gemeen-
te Zandvoort rondlopen om 
te controleren of men zich 
wel aan het verbod houdt.

zomertijd in 1977, vanwege 
de oliecrisis, opnieuw in-
gevoerd; ook van 1916 tot 
1945 was de zomertijd van 
kracht. Uitvinder in 1907 is de 
Londense aannemer William 
Willett. Het fenomeen zo-
mer-/wintertijd wordt in 
circa 70 landen, waaronder 
de gehele Europese Unie, 
gehanteerd.

auto en is in beslag geno-
men. De vader gaf aan dat 
hij zijn zoon schietles had 
gegeven. Zowel vader als 
zijn minderjarige zoon mo-
gen zich maandag voor de 
rechter-commissaris ver-
antwoorden.

Het college wil vanaf komende woensdag een rookverbod 

op de wekelijkse markt instellen. Het is van mening dat de 

marktklanten rookvrij moeten kunnen ‘markten’. “Het is 

ons serieus. Hier moet een teken gegeven worden. Zand-

voort wil graag bekend staan om zijn wellness, nou, niet 

roken hoort daar zeker toe”, zei burgemeester Niek Meijer 

toen deze krant reageerde op het gemeentelijke persbe-

richt van vorige week.

Komende zondag gaat de zomertijd weer in. Om 02.00 uur 

worden de klokken een uur vooruit gezet (ezelsbruggetje: 

in het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit) dus van 

02.00 uur naar 03.00 uur. De zomertijd duurt tot 25 okto-

ber, de laatste zondag van die maand. 

Binnenkort rookverbod op weekmarkt

Komende zondag weer zomertijd

Vader geeft schietles aan zoon

Politiebericht
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door Erna Meijer

Zes jaar geleden maakte Zandvoorter Dirk van Aacken (opa’s 
bijnaam was ‘Krid’) de best spannende keuze om na jaren-
lang als uitvoerder werkzaam geweest te zijn, voortaan als 
ZZP’er (zelfstandige zonder personeel) aan de slag te gaan. 
Het werd een glaszettersbedrijf. Hoewel beiden zelfstandig 
opereren, heeft hij daarbij echter wel de hulp, en dat is dan 
wederzijds, van de Haarlemmer Marcel van Leeuwen. 

Het is namelijk een zwaar 
beroep en het is bij bepaalde 
afmetingen of soorten glas 
ondoenlijk om dit alleen te 
hanteren of te monteren. “Het 
is een klein wereldje, waar ie-
dereen elkaar kent. Ik werk 
ook veel samen met timmer-
lieden en schilders, waardoor 
het vaak mogelijk is een karwei 
in één dag af te maken”, aldus 
Van Aacken.

Waarvoor kunt u bij glaszet-
tersbedrijf Van Aacken te-
recht? Naast incidentele glas-
zaken zoals bij vandalisme 
of stormschades, werkt Van 
Aacken ook voor de strand-
paviljoens, verenigingen van 
eigenaren (ook regulier on-
derhoud) en particulieren. Een 
recente klus is bijvoorbeeld het 
Drostegebouw in Haarlem, dat 
van nieuw glas werd voorzien, 
waarbij het opmeten een heel 
precies werk is. 

Er bestaat een gigantische 
keuze in soorten vensterglas. 
De voor de leek bekendste is 
natuurlijk het enkelglas, maar 
van overheidswege wordt op-
nieuw, door middel van subsi-
dies, gestimuleerd om over te 
stappen naar dubbelglas. Voor 
met name badkamers en keu-
ken valt te denken aan gehard 
glas, dat vooral voor deuren of 
douchecabines wordt gebruikt 
of (voor spiegel-)wanden en 
glasplaten. Daarnaast is er 

Glaszettersbedrijf  
Van Aacken

vierseizoenenglas dat, mits er 
geen ramen of deuren open-
gezet worden, de binnentem-
peratuur vijf graden warmer 
of koeler houdt. Dit geldt ook 
voor HR+ glas, dat een veel ho-
ger rendement geeft doordat 
de isolatie drie keer zo goed 
is als normaal. Speciale eisen 
worden gesteld aan brandwe-
rend, dan wel brandvertragend 
glas. Voor alle vrouwen, die een 
hekel hebben aan ramen lap-
pen, is er zelfs zelfreinigend 
glas, dat uiteraard ook voor 
winkels of kantoren heel prak-
tisch is! In zo een kantoor ziet 
men tevens veel scheidings-
wanden van zowel doorzichtig 
als matglas en in samenwer-
king met Marcel Maas worden 
balkonschermen gemaakt. In 
Amsterdam staat zelfs van zijn 
hand een kunstwerk: een uit 
glas vervaardigde waterpar-
tij. Van Aacken is dus van vele 
markten thuis, dat bleek uit de 
opnames van een jaar geleden 
voor het NCRV-programma 
‘Man bijt hond’ die van hem 
gemaakt zijn.

Sinds kort levert Van Aacken 
ook kozijnen in allerlei soor-
ten kunststof of hardhout: 
afhankelijk van wat de klant 
wil en na advies wat het bes-
te in de betreffende situatie is. 
Glaszettersbedrijf Van Aacken, 
Zandvoort. 
Tel. 5720480 of 06-41374921. 
E-mail: aacken@ziggo.nl.

opent op 1 april (geen grap!) haar deuren

Vanaf 16.00 tot 19.00 uur houden wij open huis
Schoolstraat 3 te Zandvoort

Slenderen = bewegen met behulp van onze bewegingsbanken.  
Zonder moeite en heerlijk ontspannend toch gezond bewegen!  

Ook hebben wij de Vacu-shaper. Dit apparaat helpt u van uw cellulitis/sinaasappelhuid af.

U kunt nu al bellen voor een afspraak: 06-1941 3733

Slender You Zandvoort

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Het Nederlandse + Rode Kruis
Het bestuur van de Vereniging Afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode 

Kruis nodigt u uit voor een algemene ledenvergadering te houden op

zaterdag 4 april 2009
om 16.00 uur
in het Rode Kruisgebouw, 

Nicolaas Beetslaan 14 te Zandvoort.

aGenDa
 
•	 Opening
•	 Notulen	alg.	leden-/jaarvergadering	19	april	2008*
•	 Ingekomen	stukken	en	Mededelingen	
•	 Bestuursverkiezing	
 - Voordracht van de heer W.M. van Diemen voor de functie van 
  bestuurslid Noodhulp Nationaal.
 -  Verkiezing van statutair aftredende bestuursleden:  
  Herkiesbaar zijn de heer H. Wiedijk, voorzitter en de dames L.Stijder 
  en M. Schouten , beide bestuurslid Jeugd en Jongeren
  Eventuele tegen/medekandidaten kunnen zich overeenkomstig 
  de statuten aanmelden.
•	 Jaarverslag	2008
•	 Samen	Eén
 -  Toelichting op en discussie over de plannen van het Rode Kruis om alle 
  plaatselijke verenigingen op te heffen en te laten fuseren tot één landelijke 
	 	 Rode	Kruis	vereniging.	Het	definitief	besluit	over	die	fusie	zal	pas	later	
  in dit jaar aan de leden worden voorgelegd.
•	 Rondvraag	en	Sluiting

 *  Liggen vanaf 21 maart ter inzage in het RodeKruisgebouw, 
  Nicolaas Beetslaan 14 te Zandvoort

elke donderdag
Dagschotel à € 9,75

Wekelijks een wisselend menu

Grieks Restaurant Filoxenia
Haltestraat 49 - Zandvoort
Tel.: 023-5734920
www.filoxenia.info

Nieuw Unicum biedt, zo no-
dig vierentwintig uur per 
dag en zeven dagen per 
week, zorg en begeleiding 
aan mensen met complexe 
lichamelijke beperkingen. Zo 
is men gecertificeerd door 
het nationaal MS fonds als 
Multiple Sclerose behandel- 
en ondersteuningscentrum. 
Daarnaast zijn er veel cliënten 
met niet-aangeboren hersen-
letsel, die zorg en ondersteu-

Ferry Verbrugge, zijn rech-
terhand Lana Lemmens 
en het team van de VVV 
Zandvoort waren aange-
naam verrast door het  
bezoek, dat zij als zeer  
positief ervoeren. Toen 
Dries-sen ook nog een 
pluim gaf die niet on-
der stoelen of banken te  
steken was, straalden de 
‘VVV’ers’ van oor tot oor. 
“Met veel elan hebt u  
zich persoonlijk inge-
zet en de VVV Zandvoort  
weer op de kaart gezet.  
Dat is goed voor het 
Zandvoortse belang, de 
Zandvoortse ondernemers 
en dus ook voor Noord-

ning nodig hebben om toch 
redelijk zelfstandig te leven. 
Naast de appartementen op 
de hoofdlocatie is er de mo-
gelijkheid om op een aantal 
locaties in Zandvoort en in 
Haarlem ‘in de wijk’ te wo-
nen met ondersteuning. Ook 
tijdelijk, minimaal vijf dagen 
en maximaal zes weken kan 
gebruik gemaakt worden van 
de zorg- en verblijfsmogelijk-
heden, bijvoorbeeld bij ont-

Holland”, zei Driessen. 

De VVD-fractie in de  
Provinciale Staten organi-
seert ieder jaar voor men-
sen, organisaties of in-
stellingen, die het in hun 
ogen verdienen, zo een  
actie. Zandvoorter van het 
Jaar Marcel Meijer mocht 
ook al eens een taart  
ontvangen evenals de  
oud-directeur van Holland 
Casino Zandvoort, Peter 
Michalides. De taart sym-
boliseert de dank van de 
fractie voor mensen of  
organisaties die zich inzetten 
voor de provincie of gemeen-
ten binnen Noord-Holland.

lasting van de thuissituatie. 
Op De Reigershof zijn hiertoe 
zeven kamers ingericht. 

Bij Nieuw Unicum is een uit-
gebreid dagbestedingpro-
gramma, bestaande uit ruim 
vijftig verschillende activitei-
ten. Enkele voorbeelden: het 
verzorgen van dieren op de 
boerderij, allerlei werkzaam-
heden in restaurant/patis-
serie BienveNu in het win-
kelcentrum in Nieuw Noord, 
creatief aan de slag bij ’t 
Winkeltje eveneens in het-
zelfde winkelcentrum, plan-
ten verzorgen, handwerken, 
muziek maken of kleine meu-
belen opknappen. Verder zijn 
er taalcursussen en cursussen 
op het gebied van digitale fo-
tografie, tekenen en schilde-
ren, alsmede kookworkshops.

Het behandelcentrum be-
staat uit ervaren artsen, er-
gotherapeuten, maatschap-
pelijk werkers, logopedisten, 
een neuropsycholoog, een 
verpleegkundig specialist MS 
en natuurlijk fysiotherapeu-
ten. Uitgebreide apparatuur 
is bij deze laatste specialiteit 
volop aanwezig, want men 
tracht de cliënten zo lang 
mogelijk ‘zelfrijdend’ te hou-
den. Het moderne overdekte 
zwembad is daarbij ook een 
belangrijk hulpmiddel. Ook 
hierbij geldt dat de behan-
delingen poliklinisch worden 

Op zaterdag 21 maart hebben velen opnieuw kennis ge-
maakt met de vele facetten van Nieuw Unicum. Op het 
centrale plein, De Brink, waren diverse informatiestands 
en de huisband zorgde eveneens voor een gezellige sfeer 
door de afwisselende optredens. De bezoekers konden 
deelnemen aan een interessante rondleiding over het 
uitgestrekte terrein, waarbij de verschillende voorzienin-
gen werden bekeken.

Afgelopen vrijdag kreeg VVV-manager Ferry Verbrugge 
uit handen van het VVD-statenlid Laila Driessen een lek-
kere taart overhandigd. Verbrugge en zijn organisatie 
werden door het Statenlid, in het bijzijn van veel Zand-
voortse VVD-coryfeeën, in het zonnetje gezet en be-
dankt voor de inzet en het elan van het team om de VVV 
Zandvoort weer op de kaart te zetten.

Open dag Nieuw Unicum goed bezocht

VVD fêteert VVV Zandvoort

Heerlijke zelfgemaakte taarten door bewoners Nieuw Unicum

VVD bracht een taart naar de VVV Zandvoort

aangeboden.

Een bezoekje aan de keuken 
is eveneens bijzonder leer-
zaam. De bewoners kunnen 
kiezen uit een zeer uitgebreid 
menu. Er wordt gewerkt vol-
gens het systeem ‘ontkop-
peld’ koken hetgeen inhoudt 
dat er vooruit gekookt wordt, 
waarna het voedsel snel 
wordt afgekoeld. In speciale 
apparaten wordt dan later 
op de afdelingen het eten 
weer verwarmd. Voor cli-
enten met slikproblemen 
zijn gemalen maaltijden 
vereist. De diverse ingre-
diënten worden apart van 
elkaar in speciale vormpjes 
opgediend, waardoor het er 
zeer smakelijk uitziet. 

Bij Nieuw Unicum werken 
ruim 400 professionele 
medewerkers, waarbij het 
merendeel direct is be-
trokken bij de dagelijkse 
verzorging, ondersteuning 
en behandeling van de 
meer dan 220 cliënten. De 
afdeling Thuiszorg Nieuw 
Unicum maakt het moge-
lijk dat de cliënt thuis kan 
blijven wonen. Kortom, een 
veelzijdige organisatie die 
streeft naar een volwaardig 
burgerschap en versterking 
van de positie van de men-
sen, waar het gaat om wo-
nen, gezondheid, werk en 
ontspanning. 

Programma
28 maart Karaoke & Talentenjacht voor de jeugd Bar Dancing Fame 
 15.00 uur (3 euro incl. lot)
   
4 april Marktplaats en diverse activiteiten Prinsessehal en plein 
 08.00-17.00 uur (3 euro incl. lot)
  
4 april Spelletjesmiddag voor kinderen Prinsessehal en plein 
 14.00-17.00 uur (5 euro)

4 april Ludieke Zandvoortse Veilingavond met optredens Beach Club Tien  
 19.30-24.00 uur (13 euro incl. lot en drankje)

5 april Benefiet Concert Beach Pop Singers ism ZV Mannenkoor
 In de Protestantse Kerk 15.00 uur (10 euro)

 Kaartverkooop bij Bruna Balkendende, pluspunt Zandvoort-Noord  
 en de VVV in de Bakkerstraat. Ook zijn kaarten te reserveren via 
 info@thebeachpopsingers.nl of zandvoorthelptcongo@gmail.com 
 of bij WIO 070-3459202

De opbrengst van bovenstaande activiteiten komt  
geheel ten goede aan de actie Kinderhulp Congo

Meer informatie over het project kunt  
u vinden op www.kinderhulpcongo.nl

Donaties kunnen worden gedaan  
op Giro 3444 t.n.v. Stichting WIO - Den Haag

Actie 
Kinderhulp Congo

Giro 
3444
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In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart volgend jaar 
wil de Zandvoortse Courant de huidige portefeuillehouders aan het woord 
laten over de zaken die hun portefeuille aangaan en die zij dit jaar nog willen 
realiseren. Deze week is het woord aan wethouder Gert Toonen, die aantal 
belangrijke portefeuilles beheert.

In aanloop naar de verkiezingen

Wethouder Gert Toonen

Maitre Willemsen geflankeerd door Hilly Jansen en Gert Toonen

Die andere beleidsstukken 
zijn de Nota Ondersteuning 
Mantelzorg, Lokaal Gezond-
heidsbeleid, Jeugd- en Jong-
eren  beleid, Beleid voor Wijk- en 
Buurt feesten en Vrijwilligers-
beleid. Daarnaast wordt hard 
gewerkt aan de totstandko-
ming van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) en de 
Wijkgerichte Aanpak Woon- 
en Leefomgeving. Tevens 
wordt het een spannend jaar 
voor de mogelijke ontwikke-
ling van een Multifunctioneel 

Gezondheidscentrum in 
Nieuw Noord waarin ook het 
CJG een plek moet krijgen. 

“Wat ik erg belangrijk vind bij 
de ontwikkeling van beleid op 
deze terreinen, is de betrok-
kenheid en invloed van de sa-
menwerkende instellingen en 
de belanghebbenden zelf. Zo 
hebben we voor het mantel-
zorgbeleid bijvoorbeeld work-
shops georganiseerd voor 
ambtenaren, instellingen en 
mantelzorgers. Op vergelijk-

bare manieren betrekken we 
de samenleving bij het maken 
van de andere beleidsnota’s. 
En tot mijn plezier constateer 
ik dat dat heel erg wordt ge-
waardeerd”, aldus Toonen.

Op de terreinen Kunst, 
Cultuur, Sport en Recreatie 
zullen in 2009 diverse be-
sluiten genomen moeten 
worden. “Om te beginnen 
over de ontwikkeling van het 
Zandvoorts Museum. Deze 
en de komende weken staan 
in het teken van die ontwik-
keling. De nota’s Kunstbeleid 
en Cultuurbeleid kunnen nu 
eindelijk, na het nodige op-
onthoud door het uitblijven 
van de provinciale subsidie, 
ontwikkeld worden. Hierbij 
is de inbreng van de culturele 
instellingen en de beeldende 
kunstenaars van groot be-
lang”, zei hij. Alle onverwachte 
hobbels bij de ontwikkeling 
van de nieuwe schietbaan lij-
ken eveneens genomen te zijn 
en een eerste verkenning over 
de haalbaarheid van een ten-
nishal wordt op dit moment 
met meerdere belanghebben-
den besproken.

Robert Willemsen van chocoladehuis Willemsen aan de Halte-
straat heeft ter gelegenheid van de opening van de Kinderkunst-
lijn 2009 een speciale bonbons gecreëerd. Het is een luchtige 
bonbons met een buitenkant van witte chocolade die gevuld is 
met melkchocolade met daar doorheen een vleugje karamel. Er 
bovenop pronkt een miniatuurafbeelding van de kinderkunst-
werken van Nadine (OBS De Duinroos), dat een meisje tekende, 
en Charlotte (Beatrixschool) die de bloemen ontwierp.

De eerste drie jaar zijn omgevlogen, vindt hij. Dit laatste jaar 
staan er voor Toonen nog een aantal belangrijke projecten 
en beleidsstukken op stapel. Deze week is de Visie Wonen, 
Welzijn en Zorg in de raad behandeld, als eerste van een 
reeks die in het kader van de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning in 2009 de revue zullen passeren.

Willemsen had kunstwet-
houder Gert Toonen en één  
van de beide initiatiefneem-
sters van de Kinderkunstlijn, 
Hilly Jansen, uitgenodigd 
om zijn creatie te proe-
ven. Willemsen kwam op 
het idee toen er twee wer-
ken bij hem in de winkel  

Chocolatier speelt in op Kinderkunstlijn

ELKE DONDERDAG VANAF 18:00 uur
AUTHENTIEK INDONESISCH BUFFET

Eindelijk kunt u genieten van de  
echte Indonesische keuken

BEREID MET  ORIGINELE VERSE   
INDONESISCHE KRUIDEN

“EEN STRELING VOOR DE TONG”

 PRIJS € 15.00 PP    
GRAAG VOORAF RESERVEREN 

PRIETPRAAT 
HALTESTRAAT 57     TEL 023-5712690

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Van Kinsbergenstraat 10Groter wonen in Zandvoort!

A handyman’s dream. Maak van dit “huis” uw “thuis”.  
Verrassend ruime hoekwoning zeer nabij strand en n.s.  
station,  met tuin op het zuiden. Woonkamer met erker  
en schouw, keuken, 5 slaapkamers. Diverse originele details. 
Vraagprijs € 249.000,-- k.k. 
Bij gelijke biedingen gaat de voorkeur uit naar een huurder 
van Woonstichting De Key Zandvoort

Dat kan in het leukste straatje in het centrum.  
Dit grote vrijstaande huis heeft 6 tot 7 kamers.  
Inruil van een kleinere woning is bespreekbaar tot 3 april.  
Electra, dakkapel, badkamer en keuken zijn vernieuwd.  
De afwerking moet nog gedaan worden.  
Zaterdag 28 maart open huis van 12.00 tot 15.00 Koningstraat 4 
vraagprijs € 289.000,-- k.k.

Tel.  023- 571 5531 Passage 42, 2042 KV Zandvoort
Voor meer informatie en foto’s: www.HollandResidence.nl

Tel.  023- 571 5531 Passage 42, 2042 KV Zandvoort
Voor meer informatie en foto’s: www.HollandResidence.nl

Z
A

N
D

V
O

O
R

T

Z
A

N
D

V
O

O
R

T

Het wijkontwikkelingsplan 
Nieuw Noord is bij de begro-
tingsbehandeling tijdelijk op 
een lager pitje gezet, maar het 
laat zich aanzien dat wooncor-
poratie De Key zeer ambitieus 
aan de slag wil. Binnenkort 
zijn de eerste besprekingen 
daarover. Een andere be-
langrijke ontwikkeling is de 
gewenste nieuwbouw voor 
het Wim Gertenbach College 
en het Huis in de Duinen. De 
verouderde gebouwen zijn 
dringend aan vervanging toe. 
Binnenkort zal met betrokken 
partijen een intentieovereen-
komst worden gesloten om 
te komen tot die nieuwbouw.

“En tot slot heb ik ook nog 
Financiën in mijn portefeuille. 
Er wordt van een college, en 
dus van een wethouder fi-
nanciën, verwacht dat er aan 
het eind van een zittingspe-
riode een begroting met een 
meerjarenraming wordt aan-
geboden met ruimte voor het 
volgende college om nieuw 
beleid te kunnen introdu-
ceren. Met de huidige crisis 
wordt dat nog een aardige 
klus, hoewel ik niet verwacht 
dat de gemeentefinanciën in 
2010 onder grote druk komen 
te staan. Nee, ik heb voorlo-
pig gelukkig nog geen tijd 
om achterover te leunen. Het 
wordt een jaar hard werken!”, 
sluit wethouder Toonen af.

werden tentoongesteld. 
Hij haakte creatief in en 
maakte van de kinderkunst-
werken eetbare miniaturen. 
Hij steunt het project van 
harte: van de opbrengst  
van één setje bonbons gaat 
€ 0,50 cent naar de stichting 
Kunst op School.

Van circa 170 Zandvoortse 
leerlingen wordt momen-
teel op verschillende loca-
ties in de badplaats kin-
derkunst tentoongesteld. 
Tezamen vormen die lo-
caties de Kinderkunstlijn.  
Het initiatief is van de beel-
dend kunstenaars Hilly 

Jansen en Marianne Rebel, 
die ook UNICEF, het kin-
derfonds van de Verenigde 
Naties, ervoor interesseerde. 
De Zandvoortse onderne-
mers en verschillende organi-
saties doen van harte mee en 
stellen deze locaties belange-
loos ter beschikking.

Hajo
Hajo de Reijger (1975) studeer-
de aan de Rietveld Academie. 
Geïnspireerd door Guus Flater 
koos hij de richting Industrial 
Design, maar kwam er al snel 
achter dat hij met cartoons 
had, dan bij het ontwerpen van 
producten. Zijn illustraties en 
cartoons worden gepubliceerd 
in verschillende week- en dag-
bladen zowel in het binnenland 
als in het buitenland, zoals bij-
voorbeeld in de VARA Gids, De 
Pers, NRC next, Internationale 
Herald Tribune, de wereldeditie 
van de New York Times en in de 
New York Times zelf.

Köhler
Bas Köhler (1973) studeerde af 
als planoloog aan de UvA en 
vertrok daarna naar Barcelona 
om verder te studeren aan de 
Escola Joso, de school voor strip 
en illustratie, die internatio-
naal in hoog aanzien staat. Na 
zijn terugkeer in Amsterdam 
werkte hij voor uiteenlopende 
opdrachtgevers: van publieks-

media en reclamebureaus tot 
overheden en bedrijven.

Wedstrijd
Tevens wordt door het 
Zandvoorts Museum een 
wedstrijd cartoon tekenen 
georganiseerd. Ook ‘cartoonis-
ten’ die niet aan de workshop 
deelnemen, kunnen werk in-
zenden. De cartoons moeten 
vóór maandag 13 april inge-
leverd zijn bij het Zandvoorts 
Museum. Een deskundige jury, 
bestaande uit Hans van Pelt, 
Marten Bierman en Marcel 
Meijer, zal de cartoons beoor-
delen op actualiteit, humor 
en originaliteit. De winnaars 
worden zondag 18 april be-
kendgemaakt tijdens het op-
treden van Sanne Mans in het 
Muziekpaviljoen. De winnende 
cartoons worden gepubliceerd 
in de Zandvoortse Courant en 
geëxposeerd in het Zandvoorts 
Museum. Tevens ontvangen de 
winnaars van beide catego-
rieën een leuke 
prijs. 

Tijdens het nationale Museumweekend op 4 en 5 april wordt 
in het Zandvoorts Museum een gratis workshop cartoonteke-
nen aangeboden. De workshops worden verzorgd door de be-
kende cartoonisten Hajo de Reijger en Bas Köhler. Op vrijdag 
4 april wordt de jeugd tot en met 18 jaar uitgenodigd en de 
volwassenen een dag later. Beide workshops starten om 13.30 
uur in het Zandvoorts Museum. 

Hoe maak je een
goede cartoon?

 * inschrijfformulier workshop:

Voor- en achternaam

......................................................................................................

Deelname op

         4 april (tot 18 jr)         5 april (vanaf 18 jr)

E-mailadres

......................................................................................................

Telefoon

......................................................................................................

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq
Driegangen-menu 

€ 32,50
Combinatie van gemarineerde  

wilde zalm en coquilles 
met zeewiersalade

Of
Carpaccio van gerookte en gepekelde runderlende 

met tete de moînes en truffelolie
***

Zeewolffilet in bladerdeeg
met kreeften beurre blanc

Of
Lamsrack met rode uiencompote

en tuinkruiden jus de veau
***Chocolademousse 

met vanillesaus
Voor reserveringen: 023-5716119 

info@tfaz.nl/www.tfaz.nl

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 28,50 
Serranoham met een 

zachte kruidenroomkaas 
of

Gamba pil-pil
iii

Lamsboutje met een jus van tijm,  
rozemarijn en knoflook 

of
Triangel van vis gegaard in een  
provençaalse tomatenroomsaus

iii

Tiramisu 

Geopend van dinsdag t/m zondag
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

Perpetuum Mobile bij  
De Boer en Zwart Fysiotherapie

Met ingang van 5 januari zijn wij gestart met Perpetuum Mobile, beweeg-
programma’s om mensen, met al dan niet “chronische” klachten o.a. 
C.O.P.D., diabetes, overgewicht en hart- klachten, te activeren, in beweging 
te krijgen en te houden. Plezier in het bewegen zal voorop staan 

Mocht u nog vragen hebben of verdere informatie willen,  
neem dan contact op met Fysiotherapie de Boer en Zwart  
023-5712572 of mail naar info@fysiotherapiedeboerenzwart.nl 

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

25% korting
op alle scootmobielen

uit voorraad
op = op!

Gemengd
Zandvoorts

      
Ensemble 
Sinds 1996

JARIG!

Al 121/2 jaar zingen wij elke laatste 

vrijdag v/d maand smartlappen 

en levensliederen in Café Koper. 

Vrijdagavond vanaf 21.00 uur 

feestelijke zangavond speciaal voor 

de Zandvoortse Congo actie.
(Inleveren bij het Zandvoorts Museum)
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Paasweekend 
10-13 april

Beter een volpaasei 

dan een lege dop!

Paashaas - of 

kuikentaart van Tummers:

alleen op bestelling!

Wij wensen u een Vrolijk Pasen.
Denk ook aan uw zakenrelaties!

Paaswedstrijd!!! 
Versier onze paasboom met een zelf gemaakt ei! 
Voor 0 t/m 4 jaar, 5 t/m 12 en 13 jaar en ouder 
wordt eerste paasdag een prijs uitgereikt.

Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Maandag gesloten.
Di t/m vrij: 10.00-18.00 uur
Za: 10.00-17.00 Zo: 12.00-17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel.: 023 5720042
www.bloemenaanzee.nl

ZANDVOORT PAS

 5% 
korting

Dobey Zandvoort
Grote krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345 *

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Je huisdier ook een  
vrolijk Pasen, 
met een traktatie van Dobey.
Grote Krocht 28, 2042 XL Zandvoort 
Tel.:023-5719345

Eigen merk zeker zo goed en veel goedkoper!

Gratis tweede kaartje voor een 
attractiepark bij besteding van € 15,-

Wij zijn 1e en 2e Paasdag
van 12.00 - tot 17.00 uur geopend

Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort Tel.: 023-5732268

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Eerste Paasdag gesloten
Tweede Paasdag geopend

van 12.00- tot 17.00 uur

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 8:30-18:00 za 8:30-17:00

De voorjaars/ 
zomer collectie 

hangt weer 
in de winkel!

o.a. JustB, Isla Ibiza, Roxy,
Street One, Fransa enz…..

Nieuw! Jeans van Mac en Nick
in div. pasvormen mt 36-44

Kijk ook even op onze website: www.rosarito.nl 
Grote Krocht 20B -Zandvoort -023-5715697

Wilt u of jij met Pasen liever een goed 
geknipte coupe i.p.v. een opgemaakt ei? 
Dan moet je nu een
knipbeurt boeken bij mij!

M.P. Coiffures
Hogeweg 27
Zandvoort

Tel. 5716969

DE SALON
Bilderdijkstraat 30 zw
2041 NK Zandvoort

31 maart La Colline promotiedag.

Boek nu een kennismakings behandeling voor maar € 25,00. 
Wanneer u een product aanschaft van La Colline is de 

behandeling geheel gratis!

Bel voor een afspraak met: 
Laura Bluijs 06- 43049362

Altijd wat te doen, altijd gezellig!

Sponsored

by

C & A

High Tea Easter Edition & Olaf!
Zondag 5 april

High Tea Easter Edition: 14.00 - 16.00 uur.
Reserveren vóór donderdag 2 april aan de bar.

17.00 uur: zanger Olaf met Ned. talig!

Bij ons bent u 
aan het juiste adres

voor al uw 
schoenreparaties.

Het vocaal ensemble Kwarts

Krim Kamerkoor

Im Paradisum

Het uit 16 leden bestaande Haarlemse vocaal ensemble 
Kwarts heeft zondag in de namiddag tijdens de Oecume-
nische Vesperdienst in de Agathakerk een imponerend 
optreden verzorgd. Tijdens de voorafgaande dienst werd 
door dominee Sjaak Verwijs en pastor Dick Duijves het pas-
sieverhaal volgens de evangelist Marcus verteld.

Komende zondag, 29 maart, staat een bijzonder concert op de agenda van de stichting 
Classic Concerts. In het kader van de Kerkpleinconcerten zal in de Protestantse kerk het 
Krim Kamerkoor optreden. Het koor doet tijdens haar Europese toer Zandvoort aan, een 
eer die door de stichting zeer wordt gewaardeerd.

In 1996 opende beeldend kunstenaar René Vreugd (Arvee) 
zijn galerie ARTATRA op de Zeestraat in Zandvoort. De gale-
rie functioneerde als ieder andere galerie met wisselende 
exposities van vele kunstenaars uit binnen- en buitenland 
en was tevens het aanspreekpunt van de beeldende kun-
stenaars (BKZ) in Zandvoort. In 2005 groeide de galerie uit 
zijn jasje en werden de deuren gesloten. Maar niet voor 
lang want op 5 april start René Vreugd in zijn huis aan de 
Kostverlorenstraat 5, kunsthandel ARTATRA.

Het verhaal werd gelar-
deerd met delen van de 
Responsoriën voor de 
Donkere Metten van de 
Laatrenaissance componist 

Russische volksliederen zijn 
bij de West-Europeanen 
vertrouwd en zijn ook po-
pulair.  Waar men werke-
lijk in deze muziek door 
geraakt wordt, hoort men 
vaak in de wat minder be-
kende kerkgezangen. Het 

In de loop der jaren was er 
een specialisatie opgetre-
den in de richting van het 
realisme en dat wilde René 
Vreugd op een andere, meer 
intiemere wijze presente-
ren. Tijdens de open atelier-
dagen bleek het huis van 
René Vreugd de ideale plek 
te zijn om deze presenta-

Imposant vocaal ensemble  
Kwarts in Agathakerk

Krim Kamerkoor bij Classic Concerts

Voormalige kunsthandel  
in nieuw jasje gestoken

en edelman Carlo Gesualdo 
en de moderne componist 
Finse componist Arvo Pärt, 
die recht uit het hart van 
zangeressen en zangers van 

beroemde Crimean Choir 
(Krim Kamerkoor) is één 
van de koren, die in de uit-
voeringswijze en muzikale 
samenstelling deze muziek 
op de meest aansprekende 
wijze ten gehore brengt. 
Hun rijke muzikale ervaring 

tie te organiseren. Daarom 
werd de afgelopen tijd het 
huis aan de nieuwe situatie 
van kunsthandel aangepast. 

In Paradisum
Eindelijk is het dan zover. 
Op zondag 5 april is de eer-
ste vernissage met nieuw 
werk (olieverf op linnen) 

Kwarts kwamen.

Onder leiding van dirigent/
organist Christiaan Winter, 
kwam Kwarts tot grote 
hoogte. De redelijk gevulde 
kerk, er kunnen er natuurlijk 
altijd meer bij voor zo een 
gratis concert, genoot van 
de a capella gezongen pas-
sieliederen. Het ensemble 
beschikt over mooie warme 
stemmen die de wat droe-
vige muziek, het is tenslotte 
passiemuziek, goed deden 
uitkomen. Ook het orgelspel 
van Winter was van grote 
klasse. Helaas waren de ge-
deelten van de samenzang 
van de dienst wat te lang, het 
is niet anders. Mocht Kwarts 
nogmaals in Zandvoort op-
treden, dan zijn zij van harte 
aanbevolen en mag u dat ze-
ker niet missen!

heeft er toe geleid dat dit 
formidabele koor de muziek 
uit het Russische repertoire 
zo uitzonderlijk vertolkt: 
virtuoos, meeslepend en 
vooral ontroerend mooi.

De toegang is zoals ge-
bruikelijk gratis en aan het 
einde van het concert is er 
een openschaal collecte. De 
aanvang is om 15.00 uur en 
de kerk gaat om 14.30 uur 
open. Als u dit concert wilt 
bijwonen, houd u er dan re-
kening mee dat er die zon-
dag de 2e Runner’s World 
Zandvoort Circuit Run door 
het centrum van Zandvoort 
wordt gelopen!

van Fred Blei, die landelijke 
bekendheid kreeg met het 
vereeuwigen van het land-
goed Kareol in Aerdenhout. 
In zijn uiterst gedetailleerde 
wijze van schilderen toont 
Blei in zijn nieuwste werken 
het hiernamaals zoals hij 
die hoopt te beleven. Naast 
Blei heeft ARTATRA ook de 
vertegenwoordiging van de 
zeer bekende fijnschilder 
Stefaan Eyckmans, waar-
van de eerste presentatie 
op 17 mei zal plaatsvinden. 
Bovendien zal ook de geta-
lenteerde Dennis Teunissen 
toegevoegd worden aan 
de nieuwe ‘kunststal’ van 
Vreugd. 

Of de nieuwe vuurdoop in 
de toekomst aanslaat zal de 
tijd leren. René Vreugd ken-
nende zal zijn nieuwe kunst-
handel, net zoals zijn vorige 
kunstondernemingen, zeker 
succesvol zijn. De vernissage 
is zondag 5 april van 15.00 
tot 18.00 uur. De expositie 
‘In Paradisum’ duurt  tot 
zondag 3 mei. Kunsthandel 
ARTATRA, Kostverlorenstraat 
5 Zandvoort, tel. 57 31524.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing 
van brieven te weigeren.

Wist u dat… de bewoners van de Middenboulevard worden verblind?

De bewoners van de Middenboulevard worden letterlijk en figuurlijk verblind.

De recentelijk geplaatste verlichting die tot ieders onaangename verrassing de oude lantaarns 
“met de bolletjes”vervangt, doet pijn aan de ogen door het felle kille licht. Op het nieuwe parkeer-
terrein langs de boulevard naar Bloemendaal is deze verlichting ook toegepast; er waren zeker 
nog een paar lantaarns over. Bij de parkeerplaatsen zijn ze door hun functionele karakter wel 
op hun plaats,  maar niet in een woonwijk. De nieuwe verlichting draagt dan ook geenszins bij aan 
de upgrading van het Middenboulevardgebied zoals de gemeente dat voor ogen staat. Heeft er 
dan niemand even nagedacht? Is dit dus het zoveelste bewijs dat de politiek er alleen nog maar 
is voor zichzelf en niet meer voor de burgers?

Van een geheel andere orde is dat de bewoners van de Middenboulevard figuurlijk worden verblind 
onder het mom van inspraak ter voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan. Op de eerste 
bijeenkomst met de bewoners lanceerde wethouder Bierman het toverwoord “zelfrealisatie” en 
wil de eigenaren laten geloven dat zij hun appartementen zelf willen afbreken en vervangen door 
nieuwbouw. Waar de gemeente de afgelopen 20 jaar niet in is geslaagd zouden de bewoners, 
waarvan destijds 75% tegen gedwongen sloop was, nu zelf moeten gaan realiseren met alle 
financiële risico’s van dien. 

Dezelfde wethouder heeft in de eerste nieuwsbrief van dit jaar de bewoners meegedeeld dat het 
versterken van de kust voor Zandvoort in sociaal-maatschappelijk en economisch opzicht belang-
rijk is en bijdraagt aan de kwaliteit van de (lees: zijn) plannen in het Middenboulevardgebied. Dit 
betekent echter een enorme geldverspilling want het laatste onderzoek van Rijkswaterstaat heeft 
aangetoond dat kustversterking in Zandvoort niet nodig is en dat het dorp veilig is voor stormen die 
met een kans van 1 in de 10.000 jaar voorkomen. Hoe ongeloofwaardig kan de politiek worden?

De bewoners van de Middenboulevard voelen zich langzamerhand verlamd als konijnen die verblind 
door het licht niet in staat zijn weg te rennen voor het dreigende gevaar van de bulldozers die 
hun woningen gaan slopen.

Bewuste, Bezorgde Burgers: Jürgen Fontijn, Cassandra Kerkhoven, Geert en Liselot de Jong 

Pizzeria - Shoarma - Grillroom
7 dagen per week geopend

Thuisbezorging
Gratis vanaf € 10,-
zo t/m do van 16.00 - 23.00 uur
vrijdag en zaterdag van 16.00 - tot 03.00 uur
U kunt ook online bestellen via
www.OnlineEten.nl
Haltestraat 23A - Zandvoort
Tel.: 023-571 43 11

ALLE PIZZA’S
 EN PASTA’S
bij afhalen 
voor maar

€ 5,-



Zandvoortse Courant • nummer 13 • 26 maart 2009

13

DORSMAN.NL	OF	023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Zaterdag 4 april 08.00-17.00 uur
Marktplaats voor Congo

Prinsessehal & Plein
Iedereen heeft wel iets wat niet wordt gebruikt,  

maar waar een ander soms al jaren naar op zoek is. Dit is uw kans!
Laat uw nog goede spullen ophalen en maak een ander dubbelblij!!

De opbrengst komt ten goede aan de actie Kinderhulp Congo.

U kunt uw spullen opgeven via 06-24567232 of info@wiorphans.org  

Op vrijdag 3 april kunnen spullen tevens van 19.00 tot 21.00 uur worden 
ingeleverd bij de Prinsessehal (sporthal naast de Hannie Schaft school).

   

www.zandvoorthelpt.nl

Actie 
Kinderhulp Congo

Giro 
3444

Vrijdag 3 en zaterdag 4 april zal toneelvereniging Wim Hil-
dering de klucht ‘Niets is voor altijd’ in De Krocht opvoeren. 
‘Niets is voor altijd’ is een klucht die zich heden ten dage 
afspeelt en is geschreven door Jose Frehe en Rob van Vliet, 
twee Nederlandse schrijvers die het kluchtgenre heel goed 
beheersen.

Steeds meer horecagelegenheden organiseren iets leuks 
voor Congo. Zo zal dancing ‘Fame’ in de Haltestraat op  
28 maart vanaf 15.00 uur een karaoke en talentenjacht 
houden. Het is een initiatief van Karin Eldering, bekend als 
Katje Karaoke. Voor de entree betaal je € 3 maar daar krijg 
je ook een lot voor. Het is de bedoeling dat er voor iedere 
act (liedje of iets dergelijks) € 1 wordt betaald. Ook wordt 
5% van de horecaomzet gedoneerd aan de weeskinderen 
van Congo. 

Afgelopen vrijdag trad de Deense zangeres Odyle Kingsly 

op tijdens Oomstee Jazz. Haar voorkeur gaat uit naar  

het repertoire van Gershwin. Zij heeft in 2007 haar debuut-

album uitgebracht genaamd ‘A Soul of Gershwin’ onder 

begeleiding van onder andere het London Philharmonic 

Orchestra.

Maar liefst 19 acteurs van 
de toneelvereniging heb-
ben onder leiding van regis-
seur Ed Fransen deze klucht 
ingestudeerd. Het verhaal 
speelt zich af in de rimboe 
van Suriname waar de cast 
van de soapserie ‘Niets is 
voor altijd’ is neergestreken 
voor opnames voor de serie. 
Ze hopen met de serie de 
nationale soap-award (prijs 

Op vrijdag 27 maart viert het 
Gemengd Koper Ensemble 
in café Koper haar 12,5 jarig 
jubileum. Er komt een speci-
ale loterij met prachtige prij-
zen. De opbrengst is voor de 
Congo-actie.

Wie liever aan een veiling 
meedoet kan op 4 april bie-
den op een halfuur oefen-
vaart met de Zandvoortse 
reddingsboot Annie Poulisse. 
De oefenvaart begint met 
een half uur instructie tij-
dens de koffie. Vervolgens 
gaat men met de boot van-

Odyle Kingsly heeft een 
prachtige warme stem die 
zich uitstekend leent voor 
dit repertoire. Opvallend is 
haar stembeheersing, op 
elk volume blijft zij spatzui-
ver zingen. Complimenten 
voor haar hoewel het een 
beetje jammer is dat zij niet 
wat meer vuurwerk in haar 
repertoire gestopt heeft tij-

voor de beste soap) weg te 
kapen voor hun concurren-
ten ‘Onderweg naar morgen’ 
en ‘Goede tijden, Slechte tij-
den’. Tegelijkertijd dwaalt er 
door het bos een groep van 
het RIAGG die bezig is met 
een zelfhulpprogramma en 
een groep bejaarden die zijn 
reisleidster kwijt is. Tot over-
maat van ramp wonen er in 
het gedeelte waar de groe-

af de reddingsloods naar 
het strand, om vervolgens 
weg te varen voor een zeer 
spectaculaire belevenis. 
Uiteraard zoekt het comité 
nog ondernemers om een 
mooie prijs weg te geven! 
De veiling vind op 4 april 
plaats, vanaf 20.00 uur bij 
Beachclub Tien, onderaan 
de Rotonde.

Overdag is er op 4 april ook 
genoeg te doen. Zo zal er in 
de Prinsessenhal aan de ‘bus-
weg’ (niet in de Korverhal 
dus) een outlet markt in de 

dens dit optreden. Zij kan 
het gemakkelijk aan en het 
zou haar optreden perfect 
maken. De begeleiding van 
haar band was subliem. Dat 
kan ook haast niet anders 
een virtuoos spelende Nick 
van den Bos op piano, de 
jonge en gedreven bassist 
Eric Dijkhuis als invaller voor 
Paul Berner en natuurlijk de 

‘Niets is voor altijd’ door Wim Hildering Actie voor Congo loopt nog steeds

Topjazz in Oomstee Jazz

pen zich bevinden agres-
sieve inboorlingen die ze het 
leven zuur maken. Genoeg 
ingrediënten om een kol-
derieke avond tegemoet te 
gaan: het wordt weer volop 
lachen in De Krocht.

De aanvang is om 20.15 uur 
en de entreeprijs bedraagt 
€ 7,50 per persoon. Kaarten 
kunnen vanaf 27 maart 
gekocht worden bij Bruna 
Balkenende aan de Grote 
Krocht. De kaarten die in de 
voorverkoop niet verkocht 
zijn, kunnen aan de kassa 
van De Krocht op de speel-
avonden alsnog gekocht 
worden. Echter, vol is vol!

ochtenduren worden gehou-
den. In de middag worden er 
kinderspelen georganiseerd. 
Bij mooi en/of goed weer 
zullen deze activiteiten naar 
buiten worden uitgebreid op 
het plein ervoor.

Inmiddels is het actieco-
mité de slotdag van de actie 
aan het voorbereiden. Op 5 
april zal het benefietconcert 
plaatsvinden van The Beach 
Pop Singers en zal tevens 
de eindstand van de actie 
bekend worden gemaakt. 
Inmiddels zijn er kaarten 
te koop à € 10 bij Bruna 
Balkenende aan de Grote 
Krocht, Pluspunt Noord aan 
de Flemingstraat en de VVV 
in de Bakkerstraat. Verder 
maakt het actiecomité be-
kend dat de ‘lege-flessen-
actie’ een steeds groter suc-
ces wordt. Er is nu al voor  
€ 587 euro door de klanten 
van de Vomar en Albert Heijn 
bijeengebracht. 

altijd swingende Menno 
Veenendaal op drums.

Misschien lag het aan de 
vele activiteiten in het dorp 
(de Wurf trad op in De Krocht 
en de vrijwilligersavond 
was in de sporthal) dat het 
een iets minder druk was 
tijdens Oomstee Jazz. De 
aanwezigen hebben echter 
weer genoten van topjazz! 
Op vrijdag 10 april komt 
het Dirk Jan Vennink Boogie 
Woogie Quartet optreden 
in Oomstee Jazz. Toegang is 
zoals altijd gratis. Vennink 
begint om 21.00 uur. Zorg 
dat u op tijd bent want café 
Oomstee is niet al te groot!

Wilt u graag uw ei kwijt? 
Dat kan de komende tijd 
bij Bloemen aan Zee in de 
Haltestraat 30. Midden in 
de zaak staat een grote 
paasboom, waaraan u uw 
creatieve ei persoonlijk 

Bij Bloemen aan Zee kan je je ei kwijt
kunt komen ophangen. Alle  
uitingen (kleuren, versieren) 
zijn welkom en een des-
kundige jury zal op eerste 
paasdag de leukste en/of 
origineelste eieren beoor-
delen en een prijs toeken-

nen. Er zijn drie categorieën: 
van 0-4 jaar, van 4-12 jaar en  
alle leeftijden daarbo-
ven. Ga dus gauw aan de  
slag en lever uw ei in bij 
Bloemen aan Zee.

(advertentie)
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succes allerlei thema-avonden. Van het één kwam het ander 
en we besloten binnen de Schotel een toneelvereniging op te 
zetten waarvan ik de regie had. Het was voor mij de aanzet 
om mee te doen aan de regisseursopleiding in Alkmaar waar 
professionele theatermensen les gaven. Met onder andere: 
Arend en Teunke Hauer (de ouders van Rutger), Johan Greter 
en Ton Lutz. Na 4 jaar had ik mijn regisseurdiploma op zak!”

Actief leven
Als we terug blikken, ontdekken we dat Rob als gediplomeerd 
regisseur heel veel tijd en energie in het Zandvoortse cul-

turele leven heeft gestopt. Zoals in 1976 op de 
bovenetage van het toenmalige Cultureel 

Centrum (nu het huidige Zandvoorts 
museum), onder auspiciën van de 

vereniging ‘Op Hoop van Zegen’ 
(waar o.a. de steractrice Jopie 

Bisenberger speelde), op zon-
dagmiddagen toneelvoor-
stellingen gegeven werden 
met verder nog bewegings-
leer van Michiel Drommel 
en zelfs een masterclass 
met Henk van Ulsen. Van 

1999 tot 2006 regisseerde 
Rob het Sinterklaastoneel en 

voor de 11de keer dit jaar, met 
veel plezier, de toneelavonden 

van de Wurf. “Als regisseur is het al-
tijd weer boeiend om mensen te over-

tuigen dat ze nog veel meer uit hun ‘koffertje’ 
kunnen halen. Want iedereen speelt in plaats van een rol een 
‘karakter’ en op die manier wordt het spel geloofwaardiger”, 
legt Rob uit. 

Maar denk nu niet dat alles om het regisseurschap draait! 
Rob is 20 jaar voorzitter geweest in het schoolbestuur van 
de Oranje Nassauschool, hij is een recreatieve tennisser en 
hoewel hij niet zo voorop hoeft te lopen, is hij altijd bereid 
om bij clubavonden te helpen. Met zijn vrouw Trudie, zijn 
dochters en 2 kleinkinderen Menno en Iris gaan ze gezellig 
op ski- en strandvakanties. Eigenlijk is de pagina te klein want 
er is nog zóveel meer te vertellen. In het gesprek komt toch 
een wens van Rob naar voren. “Zandvoort heeft zo’n rijk ver-
enigingsleven maar is arm aan een goede multifunctionele 
zaal. Wat zou het geweldig zijn om een theater te hebben 
met goede belichting, lekkere stoelen, groot toneel en met 
ruime omkleedruimtes!” Als zijn wens ooit in vervulling gaat 
dan hoop ik dat Rob als eerste de woorden “Trek het doek 
maar op” zal mogen uitspreken.

Dorpsgenoten

Het gezin van Toornburg woonde in Amsterdam 
toen Rob in 1934 als oudste zoon werd gebo-
ren, later werd het gezin aangevuld met 
Paul en Leo. Vader Van Toornburg had in 
Amsterdam groothandel Excelsior in 
glas, lint, aardewerk en andere arti-
kelen voor bloemenwinkels. Rob, de 
enige Van Toornburg die nog actief 
aanwezig is in het (afgeslankte) 
bedrijf, vertelt boeiend over de 
steeds nieuwe ontwikkelingen die 
werden ingekocht zoals zijde bloe-
men, treinen vol steekmos (oasis) en 
speciale sierlinten uit Frankrijk. Maar 
hoe komt een Amsterdams gezin uit-
eindelijk naar Zandvoort? Eigenlijk zoals 
iedere Amsterdammer: eerst drie maanden 
als badgast een huis huren om naderhand zich 
te vestigen in de badplaats. In 1946 vertrok het gezin 
naar een karakteristiek huis ‘Bij Zee’ aan de Brederodestraat, 
dat later de toepasselijke naam van een duinbloem ‘De 
Toorts’ kreeg. 

Toneelregisseur
Zo kwam het dat Rob zijn laatste jaar als leerling op de 
Wilhelmiaschool afmaakte om vervolgens zijn studie op het 
Kennemer Lyceum af te ronden. In principe wilde Rob verder 
studeren in de economie. Hij vertrok naar Breda om bij de 
Koninklijke Militaire Academie (KMA) de opleiding economie 
en krijgskunde te volgen. Na 3 jaar verliet Rob de KMA en ging 
bij het bedrijf van zijn vader werken. Ondertussen kwam 
Rob in aanraking met het toneel. Als 16-jarige stond hij op 
de planken bij de Zandvoortse toneelvereniging ’Phoenix’. 
Later speelde hij bij toneelvereniging Kennemer Kunst Kring 
(KKK) in Haarlem. “Het was een hele ervaring om mee te 
doen”, vertelt Rob. “Intussen werd in 1955 jeugdvereniging 
‘de Vliegende Schotel’ opgericht door Gerbrand Poster, Ger 
Cense en Hans Coehoorn. Met elkaar verzorgden we met 

Rob van Toornburg

door Nel Kerkman

Deze week maakt u kennis met de regisseur van vele Zand-
voortse toneelverenigingen. Zijn naam is: Rob van Toornburg. 
Momenteel is Rob samen met regisseur Paul Rooyackers, als 
tweede regisseur druk bezig met een groot toneel, muziek, 
film manifestatie waar dit keer als thema het ‘Haarlems Dag-
blad’ centraal staat. Het is een mega productie waar ook Rob’s 
dochters Joyce (spel en zang) en Mirjam (organisatie) actief 
aan meewerken. Maar, laten we niet te ver vooruitlopen en 
bij het begin beginnen.

                     Rob van Toornburg

De roerige staart  
van maart 

Het weekend weerbericht wordt gesponsord door:

Na een woensdag waarop 
er regen van betekenis viel 
(meer dan 10 millimeter), 
verlopen ook deze donder-
dag en vrijdag niet droog. 
Enkele regenperioden, of een 
paar maartse buien (met een 
vlok natte sneeuw) blijven de 
weeringrediënten. 

Sneeuw, of natte sneeuw is 
overigens niets bijzonders 
eind maart en komt zelfs ul-
timo april nog makkelijk voor. 
Unieker was de sneeuw van 
begin mei 1979. Toen lag er in  
Zandvoort en Bentveld bijna 
3 centimeter tussen de bloei-
ende tulpen. De laatste data 
waarop officieel sneeuw werd  
gezien in Nederland lagen 
rond 15 mei. Een enkele keer 
wordt sneeuw ook nog begin 
juni waargenomen, maar dit 
zijn meestal zeer twijfelach-
tige waarnemingen. 

Zicht op een netjes weer-
herstel is er niet tot voorbij 
het komende weekeinde. 
Aanstaande zondag zou wel 
eens iets beter kunnen uit-
pakken met wat meer zon 

en een onderdrukking van de 
regenimpuls. De nachten wor-
den weer kouder en een nacht-
vorstje is zeer wel mogelijk in 
Zuid-Kennemerland.

Atmosferisch gezien zitten we 
voorlopig nog met een soort 
patstelling. Een hoogterug op 
de Atlantische Oceaan en een 
zich verder opwerpend hoog 
boven het uiterste oosten van 
Europa en Rusland laten in het 
daartussen liggende ‘vacuüm’ 
voortdurend actieve depres-
sies doorglippen waarmee wij 
dan opgescheept zitten. 

Eerst rond 5 april lijkt er een 
mogelijkheid te kunnen ont-
staan van een eerste echte 
lentevleug. Mocht de wind 
dan even de zwoele zuidhoek 
opzoeken zitten we zo op een 
graad of 17. Vaak is het dan 
wel zo dat na zo’n kortstondig 
temperatuurfeestje de noor-
denwinden al snel terugkeren. 
De volgende dag kan het dan 
wel eens 10 tot 12 graden kou-
der zijn en dat scheelt een jas.     

weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 8 8 9 10

Min 4 4 3 0

Zon 20% 30% 30% 55%

Neerslag 90% 70% 70% 25%  

Wind wzw. 4 wzw. 4 w. 4 nw. 4

Nat en onstuimig voorjaarsweer behouden we de rest van 
deze week. Tussendoor zijn er wel eens wat betere mo-
menten uiteraard, maar bewolking, wind en regen blijven 
vaak weersbepalend. Tot in de eerste aprilweek lijken die 
‘weergrillen’ voort te gaan duren. Brutale depressies vanaf 
de Atlantische Oceaan zoeken het vrij dicht bij huis en ko-
men gevaarlijk dicht in de buurt van Nederland.

Spiegelcentrum Het Draaipunt

LENTE AANBIEDING
Spirituele Balans en Craniomassage 
Ter kennismaking  € 37,50
Wo Don Vrij en Zaterdag inloopmiddagen voor vrijblijvende 

informatie. Of bel 06/22487220 Spiegelcentrum - Kosterstraat 11/13

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023 -5 715 715 www.cvl.nu

Dr. J.G. Mezgerstraat 24
Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er jaren woning met garage en 
oprit. Dit voormalige pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers, keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van 
het strand, centrum en openbaar vervoer. Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om weer de uitstraling te krijgen die 
het verdient. 

Indeling: 
Begane grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid. 
Lichte woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het terras op het westen. Keuken 
alwaar, opstelling c.v. ketel, provisiekelder en toegang naar de eetkamer en deur naar de patio. 
Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers. 
1e verdieping: Overloop, 6 slaapkamers. 
2e verdieping: Ruime zolderverdieping.

•		Elektrische	rolluiken	en	elektrische	zonneschermen	
•		Fraaie	bouwstijl	uit	de	20-er	jaren
•		Woonopp.	ca.	165	m²,		perceelopp.	295	m²

Vraagprijs  €  519.000,--    Huurprijs €  1.450,-- excl. p/mnd.

Sportgala 2009 18 april in NH Hoteles

Heeft uw vereniging zich al aangemeld?
Meld u aan via www.sportinzandvoort.nl



Vraagprijs: € 389.000,= k.k. Vraagprijs:  € 399.500,= k.k.

Vraagprijs:  € 279.000,= k.kVraagprijs:  € 449.000,= k.k

Vraagprijs:  € 224.950,= k.k.

Vraagprijs: € 369.000,= k.k. Vraagprijs:  € 349.000,= k.k

Vraagprijs:  € 289.000,= k.k

Vraagprijs:  € 259.000,= k.k. Vraagprijs:  € 189.000,= k.k

Vraagprijs:  € 149.950,= k.k.

Vraagprijs:  € 419.000,= k.k. Vraagprijs:  € 389.000,= k.k

Vraagprijs:  € 539.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 229.000,= k.k. Vraagprijs:  € 242.500,= k.kVraagprijs:  € 235.000,= k.k. Vraagprijs:  € 269.000,= k.kVraagprijs: € 399.000,= k.k. Vraagprijs:  € 239.000,= k.kVraagprijs:  € 159.000,= k.k. Vraagprijs:  € 259.000,= k.k

Vraagprijs:  € 275.000,= k.k. Vraagprijs:  € 549.000,= k.kVraagprijs:  € 299.000,= k.k. Vraagprijs:  € 549.000,= k.kVraagprijs:  € 229.500,= k.k. Vraagprijs:  € 249.000,= k.kVraagprijs:  € 267.500,= k.k. Vraagprijs:  € 539.000,= k.k

Vraagprijs:  € 349.000,= k.k. Vraagprijs:  € 695.000,= k.kVraagprijs:  €439.000,= k.k. Vraagprijs:  € 217.500,= k.kVraagprijs:  € 239.000,= k.k. Vraagprijs: € 169.000,= k.kVraagprijs:  € 539.000,= k.k.

Vraagprijs appartement:  € 439.000,= k.k.
Vraagprijs garageboxen: € 27.500,= p.s. k.k. Vraagprijs:  € 435.000,= k.k. Vraagprijs: € 349.000,= k.k. Vraagprijs:  € 259.000,= k.k. Vraagprijs:  € 499.000,= k.k.

Westerparkstraat 19 Doctor CA Gerkestraat 4

Kostverlorenstraat 72aDoctor CA Gerkestraat 63

Celsiusstraat 192-16

Marisstraat 41 Martinus Nijhoffstraat 101

Cort van de Lindenstraat 2-14

Nieuwstraat 13 Kromboomsveld 15

Hogeweg 61 rood

Hogeweg 68A Trompstraat 11

Patrijzenstraat 10

Spoorbuurtstraat 20 Bm. van Alphenstraat 61-21Trompstraat 17-6 De Favaugeplein 21-31Jan Steenstraat 1 Doctor CA Gerkestraat 30 roodHogeweg 56-14 De Favaugeplein 29-2

De Ruyterstraat 2-2 Brederodestraat 96Koningstraat 17 Max Euwestraat 7Swaluestraat 23A Zuiderstraat 2bSara Roosstraat 18 Julianaweg 22

Kostverlorenstraat 14a Cort van der Lindenstraat 36Frans Zwaanstraat 42C Doctor CA Gerkestraat 51 zwartRonald Ketellapperstraat 15 Van Galenstraat 114Doctor Schaepmanstraat 10

Doctor Johannus  
G Mezgerstraat 135

Brederodestraat 18 Van Speijkstraat 2-27 Constantijn Huygenstraat 24 Matthijs Molenaarstraat 1

NVM OpeN HuizeN rOute 
zaterdag 28 maart 2009 van 12.00 – 15.00 uur.

U bent van harte welkom!

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Schouten
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Zandvoort - Hogeweg 56A  
Tel 023 - 571 29 44 
www.vanschaikomaco.nl

Haarlem - Rijksstraatweg 8-10 - tel 023 - 5 255 266
Haarlem Centrum - Spaarne 38 - tel 023 - 5 428 408

www.omaco.nl

Hogeweg 56a, 2042 GJ Zandvoort
(023) 57 129 44, info@vanschaikomaco.nl

De kortste route naar…  
uw droomhuis

Op zoek naar een andere woning? Dan 
is zaterdag 28 maart uw dag! U kunt 
dan namelijk geheel vrijblijvend een 
bezoek brengen aan tal van aantrek-
kelijke woningen uit ons aanbod. Dé 
gelegenheid om de zoektocht naar uw 
nieuwe huis te combineren met een 
ontspannen dagje is nu mogelijk.

Voor de landelijke NVM Open Huizen 
Dag is het maken van een afspraak niet 
nodig. De bewoners zullen u op 28 maart  
van 12.00 tot 15.00 uur zelf ontvangen 
en rondleiden. Tenzij er bij een woning 
vermeld staat: makelaar op afroep. Wij 
komen dan zo spoedig mogelijk naar de 
woning.

Het kan natuurlijk zijn dat een woning 
voor die tijd reeds is verkocht. U ziet dan 
in de tuin ons VERKOCHT-bord staan. De 
woning neemt dan geen deel meer aan 
de Open Huizen Dag en kan niet meer 
worden bezocht. Voor meer informatie 
kijkt u op www.vanschaikomaco.nl

De deelnemende panden vindt u alvast 
op deze pagina. Staat uw droomhuis er 
tussen? Wacht dan niet tot 28 maart en 
maak nu alvast een afspraak voor een 
bezichtiging van het huis van uw voor-
keur.

Open huiZen rOuTe
ZaTerDag 28 MaarT  12:00 - 15:00 uur

Haarlemmerstraat 45

Vraagprijs € 469000,-- k.k.

Aerdenhout, Veldlaan 18 

Vraagprijs € 777.000,-- k.k.

Wilhelminaweg 50

Vraagprijs € 447.500,-- k.k.

Stationsplein 15/16

Vraagprijs € 695.000,-- k.k.

Van Speykstraat 2/51

Vraagprijs € 439.900,-- k.k.

Brederodestraat 8e

Vraagprijs € 645.000,-- k.k

Brederodestraat 128

Vraagprijs € 975.000,-- k.k.

Geniet van onze
lente bloeiers. 

vitaress
Voor noodgevallen 
24 uur bereikbaar

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt.  

Een elektrische storing, een verwarming die 

uit gevallen is, een lekkage of een ander  

probleem wat direct verholpen moet worden.

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip 

waarin direct handelen noodzakelijk is.  

De ervaring leert dat de meeste storingen  

vrij simpel verholpen kunnen worden,  

maar wie is er op dat moment 

direct, of in zeer korte tijd beschikbaar?

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet op 

mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij  meestal in 

staat om de problemen ter plaatse op te lossen. In 

afwachting van een totaal reparatie is het meestal 

mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan 

u  de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden 

door ons of door derden te laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om andere werkzaam heden / 

klussen  in en om het huis, en vrijwel alle andere 

diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren.

Voor informatie: 06-15.399.818 

E.mail vitaress@hetnet.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg (draad-

loos)  netwerk. Ook 
avonden/weekend. Rep-

it, totaal service voor 
computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK.

.................
Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.................
Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine klussen  
in en om het huis. Redelijke 
prijs. Voor info: 06-1423 2051 

.................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ok ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.................

Het Pakhuis 
een kringloopwinkel 

waar van alles te koop 
is! Van serviezen en 

glaswerk tot meubels en 
van kleding tot boeken. 

Kennemerweg 6 Zandvoort 
(voormalige TZB kantine) 

De winkel is geopend 
op don-vrij-zat 10-17 uur. 

info: 06 - 53693409
.................

Doe jij nog wel echt 
wat je leuk vindt?

www.bereikjedoelnuwel.nl
0654357575

ZANDKORRELS
Hooikoorts?

Nocure-Less pay
www.bereikjedoelnuwel.nl

06 54357575
.................

De Bijbel zegt:”Liefdevol en 
genadig is de Heer, hij blijft 

geduldig en groot is zijn 
trouw”(Psalm 103:8). 

Hebt u een nood? Mail 
naar gebed-zandvoort@

hotmail.com
.................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in  

de diabetische voet  
en nagelcorrectie  
(wilde pedicure).  

Tel. 06-52461796 /  
023-5715921. Bilderdijkstraat 

22, Zandvoort.  
Diabetische voet wordt 

vergoed door  
zorgverzekeringen.

.................
Schoonheidssalon  
Lotus is dringend  
opzoek naar een  

betaalbare nieuwe  
praktijkruimte 

(maximaal €400). 
Telefoon: 06-27.596.519 
of info@schoonheids-

salonlotus.nl
.................

Pedicure Zandvoort. 
Pedicure aan huis.  

€ 22,= per behande-
ling. Bel voor info of 

afspraak: 06-4879 1471
.................

Te koop: 1 jaaroude 
‘sta op’ stoel. 

Van € 1.400,= nu € 350,=. 
Info: 06-1115 6212

.................
Het is weer zover:  

zondag 5 april  
is op Pippeloentje  

weer de halfjaarlijkse 
kinderkledingverkoop. 
Nieuwe merkkleding 
met korting tot 70%

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis! De Favaugeplein 21/17   

Vraagprijs € 175.000,-- k.k. Vraagprijs € 249.000,-- k.k.

Kromboomsveld 55

.................

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
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Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Vrijdag 27 maart
Sterrenavond
met Dennis en Ruby
aanvang 22.00 uur

Zondag 29 maart
Finish Circuitloop

met Hans Kap
aanvang 15.30 uur

Monsters vs Aliens
Op een dag gaat Susan 
Murphy trouwen met 
de lokale weerman. 
Even later op deze bij-
zondere dag wordt 
zij geraakt door een 
meteoor, gevuld met 
een vreemde vloei-
stof waardoor Susan 
groeit tot een gigan-
tische vrouw van 
maarliefst 15 meter 
en 2 centimeter. Aan 
dit onopvallende 
en verlegen meisje 
is nu geen ontkomen meer aan, ze is 
vijf verdiepingen groot en ook het leger merkt dit op. 
Direct zetten ze haar gevangen tussen allemaal an-
dere monsters en wordt ze omgedoopt tot Gigantica. 
Onverwachts worden ze vrijgelaten als een mysterieuze 
buitenaardse robot op aarde landt met als doel de we-
reld te vernietigen.

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Blijvende actie!

Bij elke game aankoop
boven de € 40,-- nu

altijd 5 euro korting!

Actie alleen geldig bij  
Music Store Zandvoort

Clubcard korting extra ook geldig

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 
ondernemers kleinbedrijf

 

Trimsalon Chichic 
NU OOK IN ZANDVOORT

(voor kleine rassen)
Bel voor een afspraak 

023-5400608 of 06 41960517
Ook in Haarlem (tevens grote rassen)

www.trimsalonchichic.nl

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93
dinsdags gesloten

Struiken en heesters - vaste 
planten - Violen - Primula’s  

en bloembollen in pot
Voorjaarsbemesting

Kredietcrisis! 
Kredietcrisis, kredietcrisis en 
nog eens kredietcrisis. De hele 
wereld is in de ban van de kre-
dietcrisis. Volgens prognoses 
wordt het er voorlopig ook 
niet beter op. Nee, het zal juist 
alleen nog maar slechter gaan 
met de internationale econo-
mie. Dus, wees gewaarschuwd: 
houdt de vinger op de knip!
Ondanks alle mondiale shit is er 
ook een positieve ontwikkeling. 
Armoede is nu niet meer iets 
om je voor te schamen. Vroeger 
was er veel verborgen armoede. 
Het woord zegt het eigenlijk al, 
‘verborgen’ omdat niemand het 
mocht weten. Door de krediet-
crisis verdwijnt de schaamte 
voor armoede. Nu komen de 
mensen er openlijk voor uit 
dat ze écht hulp nodig heb-
ben. Er wordt dan ook steeds 
meer gebruik gemaakt van 
voedselbanken. In Amsterdam 
is er zelfs een voedselbank voor 
huisdieren, want uit onderzoek 
is gebleken dat de meeste men-
sen tijdens crisis het eerst gaan 
bezuinigen op het voer van hun 
huisdier. Het initiatief wordt 
echter misschien alweer stop-
gezet, omdat is gebleken dat 
het voer ook aan zwerfkatten 
werd uitgedeeld. En het is na-
tuurlijk niet de bedoeling dat 
de hippe hoofdstad verandert 
in een zwerfkattenparadijs. 
Het is duidelijk, de kredietcrisis 
treft mens en dier. Nou, mij ook! 
Mede door de aanhoudende 
negatieve berichtgeving van 
de media raak ik in de stress. 
Hoe moet het nu straks? Ga 
ik het financieel wel redden? 
Voor alle zekerheid ga ik weer 
fulltime aan de slag. Daarnaast 
neem ik alle freelance schrijf- 
en notuleerklussen graag aan. 
Financiële zekerheid gaat voor 
alles. Nu helemaal, want over 
twee weken komt Poeki bij ons 
wonen. Een lief klein ondeu-
gend zwart-wit poesje van zes 
weken oud. Die wil ik lekker 
kunnen verwennen met leuke 
speeltjes en het duurste voer. 
Zonder dat ik me zorgen hoef 
te maken over mijn banksaldo. 
Of zal ik me toch nog even snel 
aanmelden voor de huis-
dieren voedselbank? Je 
weet het tenslotte maar 
nooit…

column

Su
ti

ah

Jerry Kramer, 26 jaar, werkzaam bij een architectenbureau en VVD-raadslid:
“De Zandvoortse VVV moet een ruimte krijgen in het huidige museum, tevens moet het Gasthuisplein 
deels worden ingericht met parkeerplekken. Het idee om de collectie Attema in het museum te 
plaatsen vind ik slecht. Er is een onderzoek geweest naar de haalbaarheid van een themamuseum, 
en de conclusie was om een apart museum op te richten. Het Zandvoorts museum is te klein en de 
collectie komt niet tot zijn recht. Zoeken dus naar een alternatieve locatie, waarom niet in combinatie 
met een bunkermuseum?”
 
Roy van Buuringen, 19 jaar, werkt bij Sun Parks Zandvoort en is organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:
“Ik ben 1 keer binnen geweest in het Zandvoorts Museum, toen er een expositie was over het strand. 
Het trok mij niet echt aan om te blijven, wat trouwens wel jammer is natuurlijk. Ik denk wel dat het 
museum Zandvoorts moet blijven. Misschien moet het aantrekkelijker gemaakt worden met doe-
dingen en minder schilderijen? En de toerist loopt natuurlijk niet echt langs het Gasthuisplein, want 
daar moet echt wat meer gebeuren!”
 
Oproep:
Wij zijn op zoek naar nieuwe panelleden die 1 keer in de 3 weken hun reactie op een stelling willen 
geven. Talk of the Town behandelt stellingen en vragen die de Zandvoortse inwoners bezighouden. Wij 
zijn juist benieuwd naar de meningen van jonge Zandvoorters, over uitgaan, politiek, cultuur, sport, het 
strand, circuit, noem maar op. Ben je tussen de 18 en 30 jaar, woonachtig in Zandvoort, en lijkt het jou 
leuk om op deze plek jouw mening te geven? Stuur ons dan een e-mail: jong@zandvoortsecourant.nl!

De collectie van het Zand-
voorts Museum is niet aan-
trekkelijk genoeg meer, vindt 
het college van Burgemeester 
en Wethouders. Het is vooral 
een lokaal cultuurhistorisch 
museum, wat weinig aantrek-
kingskracht meer uitoefent 
op zowel inwoners van Zand-
voort als op toeristen, zo blijkt 
uit het bezoekersaantal. Het 
gebouw ligt op een prachtige 
locatie en ziet er mooi en ka-
rakteristiek uit, dat zijn al gro-
te voordelen. Het college stelt 
voor om het museum om te 
vormen naar een themamuse-
um met een unieke verzame-
ling historische geluidsdragers 
en –instrumenten (de zoge-
naamde collectie Attema). Hoe 
denken de panelleden dat het 
Zandvoorts Museum weer een 
nieuwe boost kan krijgen?

JONG!

“Op welke manier(en) zou het Zandvoorts Museum  
aantrekkelijker gemaakt kunnen worden?”

De stelling/vraag:Talk of the town

 

Vrijdag 27 maart: 
Vrijdag opent strandpaviljoen The Spot (23A) geheel in stijl 
officieel haar deuren voor het zomerseizoen. Vanaf 18.00 
uur kun je er terecht voor een surprise diner (drie gangen) 

inclusief heerlijke cocktail. Voor het diner dien je wel te 
reserveren en de kosten bedragen € 17,50. Daarna, om 

20.00 uur zal het feest losbarsten met DJ’s J-Harlem 
& Jelle. Zorg dat je er bij bent!
Zondag 29 maart:  
Na het succes van vorig jaar, vindt zondag de tweede 
editie van de Circuit Run plaats. De start van de run 
(13.00 uur) vindt plaats op het circuit, waarna het 
parcours over het strand, de boulevard, langs de dui-
nen en door het centrum zal gaan. Finishen gebeurt 
uiteraard voor de eretribune op het circuit! Kom de 
stoere renners aanmoedigen langs de route of bezoek 
een van de vele activiteiten in en rondom het dorp. 
Zondag 29 maart: 
Heb je de finish gehaald of ben je klaar met aan-
moedigen? Dan kun je vanaf 15.30 uur  terecht bij 
Grand Café Danzee voor gezelligheid, ontspanning 
en natuurlijk een lekker drankje. Hans Knap zorgt voor 
live muziek. Entree is gratis. 
Zondag 29 maart: 

Het is weer tijd voor de gaafste feestjes op het 
Bloemendaalse strand! Bij Bloomingdale aan Zee 

komt deze zondag het spetterende feest Soulheaven 
aanwaaien. Met de ‘soulfull’ house muziek van o.a. Risk 
Soundsystem, Karizma, Cleon Macnack, Gregor Salto 
& Rancido moet het haast wel een succes worden. 

Kaartjes à € 10 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar. 
Van 16.00 tot 00.00 uur. 

I Know Where It’s @Lentekriebel - krabbel
Het is zover! De lente is officieel begonnen, langzaamaan komen we allemaal uit 
de winterdip. We kunnen weer genieten van fluitende vogels in de morgen en die 
heerlijke frisse lentegeur die in de lucht hangt. Nog een voordeel van de lente is 
dat er weer meer te beleven valt in en rond Zandvoort. Wij geven in deze rubriek 
de UIT-tips, ofwel een ‘Lentekriebel - krabbel’.

De Lentekriebel – krabbel van deze week: 
Blijf aankomend weekend lekker in Zandvoort, 
want zowel op zaterdag als op zondag is er genoeg te beleven!

Opening strandseizoen
Op zaterdag 28 maart maken vele Zandvoorters weer een vreugdedansje, wat is 
het toch een heerlijk gevoel als het strandseizoen weer officieel geopend wordt! 
Om 15.00 uur opent wethouder Wilfred Tates bij Beachclub Tien het strandseizoen 
2009, iedereen is welkom. Tot 17.00 uur is het een feestelijke bedoening met ver-
schillende optredens. Dus kom langs bij Beachclub Tien en drink een borrel op een 
mooi voorjaar en een zonovergoten zomer…!

Dorpsfestijn Circuit Run 
Op zondag 29 maart wordt voor de tweede keer het hardloopevenement Runner’s 
World Zandvoort Circuit Run georganiseerd. Maar ook voor de niet-hardlopers 
staat er het één en ander op het programma aan dorpsactiviteiten met optredens 
en muziek. Vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur kan je terecht op het Gasthuisplein en het 
Raadhuisplein. De winnares van Kunstfestijn 2008, Bianca, komt o.a. optreden op 
het Gasthuisplein. Conny Lodewijk van Studio 118 Dance heeft op de nummers van 
Bianca een choreografie gemaakt. Er zijn danstalenten te bewonderen, er is cabaret 
en rap. Daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten, het volledige programma is 
te vinden op de website van de Zandvoortse Courant. 
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De vrijwilligers die onder 
de paraplu van Tafeltje 
Dekje jarenlang de maal-

tijden door weer en wind 
hebben bezorgd, worden 
morgen (vrijdag) bedankt 

Tafeltje Dekje deze week voor de laatste keer
Vandaag, donderdag 26 maart worden definitief de laatste maaltijden rondgedeeld door de 
vrijwilligers van ‘Tafeltje Dekje’.  Volgende week neemt  ‘Vers aan tafel’ deze huis-aan-huis 
bezorging op zich. Dat zal ongetwijfeld goed gaan. Dat is die organisatie wel toevertrouwd. 

voor hun inzet. Dat wordt  
gedaan met een uitge-
breide gezamenlijke lunch 
waarbij drie vrijwilligers, 
die bijna vanaf het be-
gin bij het project Tafeltje 
Dekje betrokken zijn ge-
weest, dan definitief af-
scheid nemen. Gelukkig 
blijft het merendeel van 
de vrijwilligers ook na het 
stoppen van Tafeltje Dekje 
actief als vrijwilliger bij 

De zorgsector staat aan de vooravond van een van de 
grootste uitdagingen van de Nederlandse samenleving. 
Innoveren in nieuwe zorgconcepten en voorzien in vol-
doende en gekwalificeerd zorgpersoneel, zodat het huidi-
ge hoge niveau van zorg kan blijven bestaan, terwijl lange 
termijn ramingen voorzien dat de zorgvraag in 15 jaar met 
ongeveer 50% zal toenemen.

De ANBO is de landelijke vereniging voor senioren, die zich bezig houdt met zorg en wel-
zijn, mobiliteit, koopkracht en inkomen. Zij behartigt de belangen ten opzichte van ge-
meente, provincie en Rijk. Terwijl onze overkoepelende ANBO om de tafel zit met minister 
Donner, om te proberen compensatie te regelen voor het niet doorgaan van de pensi-
oenindexering, kan de ANBO afdeling Zandvoort zich bezighouden met de eveneens zo 
noodzakelijke prettige dingen in het leven.

De Open Dag van de Zorg 
w o rd t  g e co ö rd i n e e rd 
door Stichting RegioPlus. 
RegioPlus adviseert, sti-
muleert en ondersteunt 
regionale samenwerkings-
activiteiten voor zorg- en 
welzijnsorganisaties. Hier-
bij richt zij zich voorname-
lijk op arbeidsmarkt- en op-
leidingsbeleid. Het doel: het 
bevorderen van de instroom, 
doorstroom en het behoud 
van medewerkers om zo een 
evenwichtige arbeidsmarkt 
in zorg en welzijn te realise-
ren. Kortom, een (h)erkende 
expert voor werk en leren in 
zorg en welzijn.

Namens de drie vesti-
gingen van ZorgContact: 
Meerleven in Bennebroek, 
A.G. Bodaan  in Bentveld 
en Huis in de Duinen in 
Zandvoort, werd in het 
Zandvoortse woonzorgcen-
trum de Open Dag van de 
Zorg georganiseerd. Tussen 
11.00 en 16.00 uur  van za-
terdag 21 maart kwamen 
zo’n 65 bezoekers kennis-
nemen van de mogelijkhe-
den bij ZorgContact en de 
daarbij aangesloten woon-
zorgcentra. De diverse me-
dewerkers gaven graag en 

Zo zat onlangs de zaal in het Ge- 
meenschapshuis weer stamp- 
vol met senioren voor een gezel- 
lige bingomiddag, georgani- 
seerd door de ANBO Zand-
voort. En weet u wat zo aardig  
is? Doordat de ANBO nu is  
aangesloten bij de FNV,  
kunnen ook FNV-gepensio-
neerden en ‘vutters’ uit Zand-
voort en Bentveld van deze ac-
tiviteiten gebruik maken. 

Veel activiteiten
Probleem om aan zo’n ac-
tiviteit te beginnen is vaak 
om de eerste stap te zetten, 

Open dag van de zorg 
in teken van vacatures

ANBO Zandvoort met veel activiteiten

uitvoerig uitleg aan poten-
tiële toekomstige collega’s 
over de verschillende va-
catures die er momenteel 
zijn. Duidelijke informatie 
ook over de opleidingen 
die voor de medewerkers 
verzorgd worden inclusief 
informatie over de aantrek-
kelijke stageplaatsen die 
voor leerlingen beschik-
baar zijn. Maar ook andere 
belangstellenden die ge-
woon nieuwsgierig waren 
naar de vele zaken die in 
een woonzorgcentrum spe-
len, konden zich met een 
rondleiding een goed idee 
vormen van de vele taken 
van o.a. Huis in de Duinen. 

Bureau Cliëntenservice van 
ZorgContact biedt onder-
steuning en begeleiding aan 
mensen die geïnteresseerd 
zijn of op de wachtlijst staan 
voor een van de woonzorg-
centra of seniorenwoningen. 
Bel daarvoor naar het Huis in 
de Duinen, tel. 5741637. Een 
speurtocht voor kinderen, 
gratis koffie met gebak en 
preventief ook nog even de 
bloeddruk laten opmeten, 
waren eveneens succesvolle 
activiteiten van de Open Dag 
van de Zorg.   

de schroom te overwinnen, 
niet te denken “dat kan ik 
niet”. Zo bent u bijvoorbeeld 
van harte welkom voor een 
vrijblijvende proefles Nordic 
Walking in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen aan de 
Zandvoortselaan. Dinsdags om 
13.15 is voor beginners, om 14.15 
uur voor gevorderden. Heerlijk 
toch, met het voorjaar in aan-
tocht? Maar de afdeling heeft 
nog meer activiteiten waaraan 
u kunt deelnemen, zo zijn er: 
dagtochten, bridge (maandags 
13.00 - 16.30 uur), klaverjassen 
(maandags 13.30 - 16.30 uur), 

zingen met koor ‘Voor Anker’ 
(woensdags 14.15 - 16.15 uur), 
zwemmen: elke maandagmor-
gen bij Sunparks (9.30 - 10.30 
uur), feestmiddagen: de eerst-
volgende is gepland op dinsdag 
21 april aanstaande om 14.30 
uur in het Gemeenschapshuis.

Broem-dag
Ook wil de ANBO Zandvoort 
graag een ‘Broem-dag’ orga-
niseren. Het is een beetje een 
gekke naam, maar deze Broem 
(BReed overleg Ouderen En 
Mobiliteit) staat voor een rij-
vaardigheidsanalyse, welke 

Open dag
Zwemmen met de ANBO

wordt gepromoot door o.a. 
Veilig Verkeer Nederland. De 
cursus is voor senioren vanaf 
50 jaar met een rijbewijs. U 
kunt het zien als een soort op-
friscursus. Deze bestaat onder  
meer uit:  informatie over (voor-
al nieuwe) verkeersregels; een 
praktijkrit in uw eigen auto met  
erkende rijinstructeur en des-
kundig advies; meting van ge-
zichts-,  gehoor- en reactiever- 
mogen; een ritje in een rijsimu-
lator. De cursus heeft geen en-
kele invloed op uw rijbewijs, 
maar is bedoeld om u een ge-
voel van zekerheid te geven. U  
krijgt dus een vrijblijvend advies.  
Voor het organiseren van zo 
een Broem-dag komt nogal wat 
kijken, maar ANBO Zandvoort 
wil het graag organiseren en 
daarom willen zij polsen of er 
voldoende belangstelling voor 
is. Ook Brommobiel bestuur-
ders kunnen reageren, want bij 
voldoende belangstelling kun-
nen ook zij hieraan meedoen. 

Bel voor informatie met de 
bestuursleden van ANBO 
Zandvoort.  Voorzitter Jaap 
Molenaar (tel. 06-18299110), 
secretaris Sien Paap-Paap (tel. 
5715168), penningmeester Jan 
Wassenaar (tel. 5712861) en 
Wies de Jong (tel. 5715164) voor 
Nordic Walking, dagtochten en 
de Broem-cursus.

Pluspunt, maar nu met 
een andere taak. Inwoners 
van Zandvoort die gebruik 
willen maken van een 
maaltijdvoorziening kun-
nen voortaan geadviseerd 
worden over de diverse 
keuzemogelijkheden door 
de ouderenadviseur (tel. 
5719393). Voor mensen met 
een laag inkomen geeft de 
Gemeente Zandvoort na in-
dicatie (aan te vragen bij de 
ouderenadviseur) een ver-
goeding in de kosten van 5 
vriesverse maaltijden per 
week van Vers aan Tafel.

50 plus pagina door Dick ter Heijden
50plus@zandvoortsecourant.nl

SPA & Beauty Zandvoort

5 april is het eindelijk zover. Na maanden van voorbereiding en verbouwing  
opent Alessandro SPA & Beauty Zandvoort haar deuren aan de Hogeweg 29!

Vanaf zondag 5 april 15:00 uur bent u bij ons van harte welkom voor een  
exquise moment van rust en ontspanning.

SPA, Wellness, Nails, Manicure, Pedicure, Anti Aging, Zuurstofbehandelingen,  
Derma shape, Wellness Sunrise Zoncabine*, IR Sauna*,Mineral Make up,  

Visagie, Massages etc. (* begin mei)
Onze hoog opgeleide en zeer ervaren schoonheidsspecialiste en stylistes  

werken uitsluitendmet zeer hoogwaardige producten en exclusieve merken.
We hopen u op zondag 5 april vanaf 15 uur te mogen verwelkomen voor een  

kennismaking en om samen met u het glas te heffen op  
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort waar uw welbehagen onze inspiratie is.

Op verzoek sturen we u de prijslijst toe en kunt u vanaf nu reserveren.  
Op alle reserveringengeplaatst voor 5 april krijgt u 20% korting op alle behandelingen!

info@alessandro-spa.nl
Only Quality Has A Future

Workshop @mail.
alles leren over @mail

16 april 9:30 – 11:30 uur

Cursus Grote beelden van klei
1 april – 10 juni

Woensdag 19:00 – 22:00 uur

In de Lente ga je dansen!
Stijldansen voor Paren

Herhalingscursus van Rob Dolderman
6 lessen van 19:00 – 20:15 uur

Voorjaars beginners cursus van Rob Dolderman
Stijldansen voor Paren

Start: woensdag 1 april – 17 juni
10 lessen van 19:00 – 20:15 uur

Voor andere cursussen of meer informatie kunt u  
kijken op www.pluspuntzandvoort.nl
023-57 40 330
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vooral uitleg en informatie gegeven, ook door de raadsleden 
van nu; op de tweede wordt gekeken hoe een onderwerp in 
de praktijk wordt aangepakt en zorgen de politieke partijen 
voor informatie.  
Burgemeester Meijer nodigt alle inwoners van Zandvoort, die 
op 3 maart 2010 18 jaar of ouder zijn, van harte uit voor beide 
bijeenkomsten of één ervan. Graag willen wij weten of u kunt 
komen, wij vragen u dan ook u aan te melden via politiekis-
leuk@zandvoort.nl of telefoonnummer 023-5740425.

De raadsvergadering die kan worden bezocht is die van dinsdag 
21 april. U wordt om 19.00 uur ontvangen. Hiervoor is geen 
inschrijving nodig.

Uitwerkingsplan Artikel 11 WRO t.b.v. snackverkooppunt 
Vondellaan/J.P. Heijeplantsoen
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 11 lid 5 WRO (Wet op 
de Ruimtelijke Ordening) bekend, dat Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland bij besluit van 6 maart 2009, verzonden 
11 maart 2009, hebben goedgekeurd het besluit van burge-
meester en wethouders d.d. 17 februari 2009 tot vaststelling 
van het “Uitwerkingsplan artikel 11 WRO tbv snackverkoop-
punt Vondellaan/J.P. Heijeplantsoen”. 

Het plangebied betreft het noordelijke gedeelte van plant-
soen gesitueerd tussen de Vondellaan, Tollenstraat, J.P. He-
ijeplantsoen en Potgieterstraat. Het uitwerkingsplan maakt 
het mogelijk om onder voorwaarden in het plantsoen één 
horecabedrijf in de vorm van een cafetaria en/of snackbar 
te plaatsen.

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en  
het uitwerkingsplan en het betreffende bestemmingsplan 
liggen met ingang van 27 maart 2009 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage bij de centrale balie gedurende de  
openingstijden in het raadhuis aan de Swaluëstraat 2 te Zand-
voort.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinza-
geligging beroep instellen tegen voormeld besluit van Gedepu-
teerde Staten tot goedkeuring van het uitwerkingsplan. Beroep 
dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019 2500 EA ‘s Gravenhage. 
Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende 
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen ziens-
wijzen naar voren heeft gebracht. 

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags 
na afloop van de beroepstermijn. Degenen, die bevoegd zijn 
beroep in te stellen kunnen gedurende de termijn van de te-
rinzageligging naast het indienen van het beroepschrift tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening doen bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
waardoor de werking van het besluit wordt opgeschort totdat 
op het verzoek is beslist.
Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Hondenpoep: trap er niet in!
In de gemeente Zandvoort geldt een aantal regels voor het 

uitlaten van honden. Zo mogen honden uitsluitend hun be-
hoefte doen in de door het college van burgemeester aange-
wezen gebieden. Ook zijn gebieden aangewezen waar honden 
mogen loslopen. 

Vanaf heden gaan de handhavers van de gemeente Zand-
voort verscherpt controleren op het naleven van de regels ten 
aanzien van het uitlaten van honden. Er zal eerst voor een 
perioden van twee weken worden gewaarschuwd, daarna zal 
er verbaliserend worden opgetreden. 

Bij het niet naleven van de regels loopt de eigenaar/ recht-
hebbende van zijn /haar hond  de kans op een bekeuring van 
€ 60,- voor het laten loslopen waar het niet is toegestaan. 
En € 90,- voor het laten poepen in zandbak, speelweide en 
op straat.

De spelregels in het kort:

- honden moeten altijd aangelijnd zijn, behalve in de aange-
wezen losloopgebieden.
- honden mogen niet komen op kinderspeelplaatsen, zandbak, 
of speelweide.
- Honden op het strand zijn niet toegestaan vanaf 15 april tot 
1 oktober vanaf 09:00 uur tot 19:00 uur. Ook op het strand 
geldt de opruimplicht. 
- honden mogen uitsluitend poepen in de goot van de weg 
en de aangewezen losloopgebieden. Elders heeft u een op-
ruimplicht. 
- Losloopgebieden bij u in de buurt kunt u vinden via de web 
site van de gemeente Zandvoort en staan vermeld in de hon-
denfolder:

Voor vragen kunt u kontact opnemen met de handhavers van 
de afdeling veiligheid vergunningverlening en handhaving 
van de gemeente Zandvoort. Zij zijn bereikbaar op werkdagen 
van maandag tot en met vrijdag van 08.30-17.30 uur, telefoon 
023 - 5740100.     

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Burg.Engelbertsstraat 44, gedeeltelijk veranderen balkon 1e 
etage, 13 maart 2009, 2009-034Lv.
- Swaluestraat 2, vergroten bergruimte, ingekomen 17 maart 
2009, 2009-035Lv.
Boulevard Paulus Loot 79a, gedeeltelijk vergroten woning, 
ingekomen 17 maart 2009, 2009-036Rv1efase.
- Zeestraat 39, veranderen opslag/berging, ingekomen 18 maart 
2008, 2009-037Lv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Ontheffing artikel 2.5.9 van de Bouwverordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 2.5.9 van de Bouwverordening 
ontheffing te verlenen voor het:

plaatsen van een openbaar toilet op het perceel de Favau-
geplein te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2009-017Rv).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 27 maart 2009 
gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het 
gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de ter-
mijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk haar/
zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het 
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief 
“zienswijze” te vermelden.

Ontheffing artikel 3.6.1c en 3.23 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6.1c en 3.23 van de Wet op de 
Ruimtelijk Ordening ontheffing te verlenen voor het:

bouwen van een appartementencomplex op het perceel Ho-
geweg 44 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-164Rv 
1e fase).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 27 maart 2009 
gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het 
gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de ter-
mijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk haar/
zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het 
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief 
“zienswijze” te vermelden.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Zandvoortselaan 52, Één den, boom komt steeds schever te 
staan, gevaar bij storm dat de den op het huis valt. Aange-
vraagd 25 februari 2009.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning ligt bij 
de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens ope-
ningstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 
zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar 
maken bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Poststraat 11, bouw appartementen, verzonden 17 maart 2009, 
2008-241Rv2efase.
- Emmaweg 17, plaatsen van een dakkapel, verzonden 17 maart 
2009, 2009-030Rv.

  

kandidatenlijsten. Aan het eind van het jaar zullen zij daarmee 
klaar moeten zijn om de campagnes te kunnen beginnen.

Inwoners van Zandvoort die 18 jaar en ouder zijn mogen stem-
men bij verkiezingen, maar kunnen ook worden verkozen. Een 
raadslid kan meepraten en beslissen over zaken als parkeren, 
bouwplannen in de wijken, cultuur en sport, het inrichten en 
onderhouden van strand en straat, de hoogte van de plaatse-
lijke belastingen. 

Maar hoe werkt de gemeenteraad precies, en wat doen de 
burgemeester en de wethouders? Is de gemeentepolitiek iets 
voor mij? Hoeveel tijd kost me dat? Hoe kan ik bij me bij een 
politieke partij aansluiten? 

In de aanloop naar de verkiezingen van 2010 organiseert de 
gemeente Zandvoort twee bijeenkomsten waarop informatie 
wordt gegeven over het werk van de gemeenteraad. Bovendien 
bestaat de mogelijkheid om daarna een keer onder begeleiding 
een vergadering van de gemeenteraad te bezoeken.

De bijeenkomsten zullen worden gehouden op donderdag 2 
april en donderdag 9 april 2009, steeds om 20.00 uur in het 
raadhuis van Zandvoort (via de ingang langs de trap op het 
Raadhuisplein). 

De twee avonden zijn verschillend opgezet. Op de eerste wordt 

hiervoor het beste even contact opnemen met de werkeenheid 
Bouwen, tel. (023)5740100. 

Reiniging GFT rolemmers
Van 30 maart t/m 3 april worden de GFT-rolemmers schoon-
gemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van uw 
rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de 
schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30u zijn. 

Informatiebijeenkomst verruimen openingstijden jaar-
rondpaviljoens
Op  woensdag 1 april  organiseert gemeente Zandvoort een 
speciale informatiebijeenkomst over een mogelijke proef  
met het verruimen van de openingstijden van de jaarrondpavil-
joens tot 01.00 uur ‘s avonds. Met een brief heeft de gemeente 
inmiddels een specifieke groep uitgenodigd, maar de informa-
tiebijeenkomst is natuurlijk voor iedereen toegankelijk. Deze 
bijeenkomst wordt gehouden van  19.00 uur tot  20.00 uur in 
hotel Faber,  Kostverlorenstraat 15 . Meer informatie vindt u  
op de website van de gemeente, onder meer de brief die de ge-
meente heeft verzonden aan de specifieke groep betrokkenen. 

Informatieavonden over het raadswerk
Op 3 maart 2010 zullen er raadsverkiezingen worden ge-
houden. Politieke partijen, die aan de verkiezingen willen 
meedoen, beginnen nu al na te denken over de inhoud van 
hun verkiezingsprogramma en aan het samenstellen van de 
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Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 17 maart en de 
verdere in week 12 door het college genomen besluiten zijn 24 
maart vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Wijzigingen arbeidsvoorwaarden
Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht 
maakt het college van de gemeente Zandvoort het volgende 
bekend. Het college heeft in de vergadering van 17 maart  2009 
de volgende wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaar-
den gemeente Zandvoort vastgesteld.  
- FLO overgangsrecht: inkoop extra pensioen
- Technische wijzigingen CAR-UWO
- Duur ouderschapsverlof en ouderschapsverlofkorting
- Wijziging artikel 6:2:1:1 aanvullende bepaling verlof

In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt de 
gehele arbeidsvoorwaardenregeling hiermee geacht wederom 
te zijn vastgesteld. 

Commissie Welstand en Monumenten
Op 2 april  vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. 
De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de commissieka-
mer. De exacte begintijd is afhankelijk van de agenda. U kunt 

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Melding van Verkeersmaatregelen Circuit Run 2009
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten gedurende de Zandvoort Circuit Run 2009 verschillende straten in 
Zandvoort af te sluiten voor al het verkeer. De afsluitingen worden ingesteld op zondag 29 maart van 12.00 uur tot 15.30 uur.

Ook is besloten op woensdag 25 maart de borden “verboden te parkeren”  met onderbord “Zondag a.s.” te plaatsen  
in de bocht van de Boulevard Paulus Loot en de Brederodestraat, in de gehele Haltestraat, de Van Speijkstraat het  
Wagenmakerspad, de Kleine Krocht, het zuidelijke deel van de Brederodestraat, de Prins Mauritsstraat, de Boulevard Paulus 
Loot en de Seinpostweg om deze locaties vrij te houden van geparkeerde auto’s.

Zodoende zal een groot deel van Zandvoort voor motorvoertuigen op zondag 29 maart niet of moeilijk bereikbaar zijn. 

Om het verkeer te informeren over het feit dat Zandvoort gedurende de Circuit Run niet via de Zeeweg / Boulevard  
Barnaart bereikbaar is, zal op zondag 29 maart het vooraankondigingsbord “Zandvoort” met verwijzingspijl en een  
vooraankongings-tekstkar met route-informatie worden geplaatst op de Bloemendaalseweg en Zeeweg/Militairenweg.

Tevens worden gedurende de Circuit Run verkeersmaatregelen genomen op de busroutes van Connexxion, dit heeft de volgende 
gevolgen:

Voor de route van buslijn 80 geldt vanaf 11:30 uur: 
 Haarlemmerstraat - Hogeweg - Tijdelijke beginhalte en eindhalte nabij  
 Oranjestraat -Hogeweg - rotonde - Hogeweg - Gerkestraat.

Vervallen Haltes voor buslijn 80: Zandvoort, Busstation
 Zandvoort, Kostverlorenstraat
 Zandvoort, Koninginneweg

Tijdelijk haltes: Hogeweg t.h.v. Oranjestraat
 Haarlemmerstraat.

Voor de route van buslijn 81: Zondag 29 maart is het OV in Zandvoort verstoord vanwege een hardloopwedstrijd. 
 Lijn 81 komende uit Haarlem gaat vanaf 12:30 uur  NIET verder dan halte de 
 “De Branding”. Dus komende vanaf de Zeeweg: keren bij Halte “De Branding” 
 daarna richting Haarlem en Santpoort-Zuid. De laatste rit die deze ochtend 
 Zandvoort-Noord aandoet is de rit die om 11:51 uur vertrekt vanaf Haarlem NS 
 (Keesomstraat 12:23 uur).

Vervangende haltes:  Bloemendaal, De Branding

Voor de volledige tekst van het “Verkeersbesluit Circuit Run 2009” wordt verwezen naar de gemeentelijke blokadvertentie.
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- Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Pakveldstraat direct ten westen van de Haltestraat;
- Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;
- Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;
- Diaconiestraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Achterweg direct ten westen van de Haltestraat;
- Zeestraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- Eltzbacherstraat direct ten noorden van de Zeestraat;
- Stationsstraat direct ten noorden van de Prinsenhofstraat;
- Zeestraat direct ten oosten van de Burgemeester Engelberts-
straat;
- Tweemaal in de Van Speijkstraat direct ten westen van de Van 
Speijkstraat/Stationsplein;
- Jan Evertsenstraat direct ten westen van de Van Speijkstraat;
- Van Lennepweg direct ten oosten van de Van Speijkstraat;
- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van de wegvak 
ten westen van de Trompstraat;
- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van het weg-
vak ten westen van de Tjerk Hiddestraat;
- Burgemeester Van Alphenstraat in het midden van het weg-
vak ten westen van deVan Galenstraat;

tevens op woensdag 25 maart van 9.00 uur tot zondag 29 
maart 15.30 uur de borden E01 (verboden te parkeren) van 
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 met onderbord “Zondag a.s.” geplaatst worden in de 
bocht van de Boulevard Paulus Loot en de Brederodestraat 
(driemaal), in de gehele Haltestraat (zesmaal), de Van Spe-
ijkstraat (achtmaal) het Wagenmakerspad, de Kleine Krocht, 
de Brederodestraat tot aan Zwarte weg (aan beide kanten 
i.v.m. plaatsen verzorgingsposten), de gehele Prins Mau-
ritsstraat, de Boulevard Paulus Loot en de Seinpostweg om 
zodoende deze locaties zoveel mogelijk vrij te houden van 
geparkeerde auto’s;

op zondag 29 maart van 12.00 uur tot 15.30 uur het voor-
aankondigingsbord “Zandvoort” met pijl te plaatsen op de 
volgende locaties:
- Bloemendaalseweg direct ten noorden van de Militairenweg/
Julianalaan (Haarlem);
- Zeeweg/Militairenweg direct ten noorden van de Brouwers-
kolkweg (Haarlem);

op zondag 29 maart van 12:00 uur tot 15.30uur een vooraan-
kondiging- tekstkar met route informatie wordt geplaatst op 
de volgende locaties:
- Brouwerskolkweg direct ten noorden van de Duinlustweg 
(Haarlem; dubbelzijdig bord);
- Zandvoortselaan direct ten westen van de rotonde Nieuw-
Unicum.

Zodoende zal een groot deel van Zandvoort voor bestuurders 
op zondag 29 maart niet of moeilijk bereikbaar zijn. 

Ook worden tijdens en na afloop van de Circuitrun diverse 
activiteiten in het centrum (Raadhuisplein, Gasthuisplein en 
Haltestraat) van Zandvoort gehouden. Zodoende zullen in het 
centrum tot in de namiddag verschillende wegafzettingen 
van kracht zijn.

- Haltestraat 56a, plaatsen (licht)reclame, verzonden 17 maart 
2009, 2009-022R.
- Zandvoortselaan mast nr.3, plaatsen (licht)reclame, verzon-
den 17 maart 2009, 2009-023R.
- Prof.Zeemanstraat 63, plaatsen uitbouw achterzijde woning, 
verzonden 18 maart 2009, 2009-025Lv

Vergunning Kadobraderieën 2009 Gasthuisplein 
De gemeente Zandvoort heeft een evenementenvergunning 
verleend op grond van artikel 2.2.2. van de APV voor Kadobra-
derieën in 2009 aan THIB Organisatie te Leiden.
De data van de Kadobraderieën zijn:
- Zondag 12 april 
- Maandag 13 april 
- Zondag 31 mei 
- Maandag 1 juni 
- Zaterdag 11 juli  
- Zondag 12 juli

Evenementenvergunning Dorpsfeest Circuit Run 
Er is een evenementenvergunning verleend op grond van 
artikel 2.2.2 van de APV aan Stichting Één Zandvoort voor het 
Dorpsfeest Circuit Run dat plaatsvindt op 29 maart 2009.

Verkeersmaatregelen Circuitrun 2009
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten 
uit het oogpunt van:
- het aanbieden van een parcours voor de Zandvoort Circuit 
Run 2009;
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van de weggebruiker en passagiers;
gedurende de Zandvoort Circuit Run 2009 verschillende stra-
ten in Zandvoort af te sluiten voor verkeer.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten 
om:
over te gaan tot de plaatsing van dranghekken voorzien van 
retroreflecterend materiaal inclusief de borden conform mo-
del C1 van bijlage I van het RVV 1990 op zondag 29 maart
van 12.00 uur tot 15.30 uur op de volgende locaties:
- Burgemeester van Alphenstraat direct ten noorden van de 
Vondellaan;
- Boulevard Barnaart ten noorden van de rotonde (waar nog 
gekeerd kan worden; nabij camping De Branding);
- Viermaal op de rotonde Burg. van Alphenstraat om het fiets-
verkeer onmogelijk te maken;
- Tweemaal op de Boulevard Barnaart daar waar het fietspad 
het parcours kruist;
- Ir. Friedhoffplein ten oosten van de Brederodestraat;
- Brederodestraat ten westen van de Paradijsweg;
- Marisstraat ten noorden van de rotonde;
- Prins Mauritsstraat direct ten westen van de rotonde;
- Rotonde Ir. Friedhoffplein;
- Vuurboetstraat direct ten westen van de Thorbeckestraat;
- Thorbeckestraat direct ten oosten van de Boulevard Paulus 
Loot;
- Tweemaal op de rotonde ten oosten van de Thorbeckestraat;
- In-/uitgang van de parkeervoorzieningen nabij de rotonde;
- Badhuisplein direct ten zuiden van het De Favaugeplein;
- Kleine Krocht direct ten oosten van de Swaluëstraat;
- Tweemaal op de rotonde van het Raadhuisplein;

Tevens worden de verkeersmaatregelen genomen op de bus-
routes van Connexxion, dit heeft de volgende gevolgen:

Voor lijn 80 geldt vanaf 11:30 uur:
Haarlemmerstraat - Hogeweg - Tijdelijke begin en eindhalte 
nabij Oranjestraat -
Hogeweg - rotonde - Hogeweg - RA Gerkestraat - op route.

Vervallen Haltes:
Zandvoort, Busstation
Zandvoort, Kostverlorenstraat
Zandvoort, Koninginneweg

Tijdelijk haltes:
Hogeweg t.h.v. Oranjestraat
Haarlemmerstraat

Buslijn 81:
Zondag 29 maart is het OV in Zandvoort verstoord vanwege 
een hardloopwedstrijd.
Lijn 81 komende uit Haarlem gaat vanaf 12:30 uur NIET verder 
dan halte de “De Branding”.
Dus komende vanaf de Zeeweg: keren bij Halte “De Branding” 
daarna richting Haarlem en Santpoort-Zuid.
De laatste rit die deze ochtend Zandvoort-Noord aandoet is de 
rit die om 11:51 uur vertrekt vanaf Haarlem NS (Keesomstraat 
12:23 uur).

Vervallen Haltes:
Zandvoort, Station NS
Zandvoort, Burg. van Alphenstraat
Zandvoort, Circuit
Zandvoort, Vondellaan
Zandvoort, Curiestraat
Zandvoort, Musschenbroekstraat
Zandvoort, Keesomstraat
Zandvoort, Reinwarthstraat
Zandvoort, Thomsonstraat
Zandvoort, Linnaeusstraat
Zandvoort, v. Lennepweg
Zandvoort, Tentenkamp
Zandvoort, Sophiaweg
Zandvoort, Q. v. Uffordlaan
Zandvoort, Riche
Zandvoort, Helios
Bloemendaal, Strand
Zandvoort, Busstation
Zandvoort, Kostverlorenstraat
Zandvoort, Koninginneweg

Vervangende Halte:
• Bloemendaal, De Branding

Op de kaart bovenaan het eerste blad van deze advertentie 
ziet u de loop van de Circuitrun 2009. 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,  
maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 
16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
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gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld 
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Indien het 
een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op 
of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten, 
verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, exploitatie 
of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan de burge-
meester te richten. 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het  
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is  
de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen  
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

De was van de rijke dame wordt besproken

Folklorevereniging De Wurf bracht het afgelopen weekend twee toneelstukken. Vrijdag 
en zaterdag in De Krocht en zondagmiddag in het Huis in de Duinen werden ‘De Water- 
en vuurwinkel van Jaan van Poppe Moeke’ en ‘Koppiesdag’ gespeeld. De stukken werden 
geschreven door de dames Jongsma-Schuiten en Bakels.

De beide avonden in De 
Krocht trokken helaas geen 
volle zalen, mogelijk mede 
door de concurrentie van 
andere evenementen. De 
minder grote belangstelling 
weerhield de leden van De 
Wurf, onder leiding van re-
gisseur Rob van Toornburg, 
er niet van boeiende voor-
stellingen neer te zetten.

Zaterdagavond werd in 
de water- en vuurwinkel 

De Wurf vermaakt het publiek met twee voorstellingen

van Jaan van Poppe Moeke 
een treffend beeld gepre-
senteerd van de tijd dat  
in Zandvoort voorziening-
en als gas, water en licht 
niet de gewoonste zaak  
van de wereld waren. Ook 
was het verboden om ’s 
avonds na tienen open  
vuur in huis te ontsteken 
om brand te voorkomen. 
Pas nadat de porder ge-
weest was ontwaakte het 
dorp en was het in het  

winkeltje van Jaan van Poppe 
Moeke een drukte van be-
lang. Wie wilde er geen warm 
water en vuur om de kachel 
weer op te stoken en enige 
gerief in huis te hebben? De 
winkel was ook het trefpunt 
van de (vissers)vrouwen, die 
zich bezorgd maakten over 
het feit dat de bomschuit 
met man en zoon nog niet 
was teruggekeerd na een 
nacht waarin een storm de 
zee had geteisterd.

Toen het bericht kwam dat 
de Zandvoort II binnen was, 
ging het als een lopend 
vuurtje door het dorp en 
uiteraard werd ook het wa-
ter- en vuurwinkeltje, waar 
vele vissersvrouwen samen 
kwamen, niet overgeslagen.

De samenspraak in het 
water- en vuurwinkeltje 
was niet altijd even pret-
tig. Verwijten werden soms 
een op een minder fijnzin-
nige wijze geuit. Ze hadden 
echter geen invloed op het 
saamhorigheidsgevoel, dat 
de Zandvoortse samenle-
ving van die tijd kenmerkte. 
Annie Trouw, als Jaan van 
Poppe Moeke, zette er een 
zelfbewuste onderneem-
ster neer, die hard moest 
werken om de schrale kost 
te verdienen, maar daarbij 
het sociale aspect niet uit 
het oog verloor en menig-
een op de pof voorzag van 
de noodzakelijke levens-
behoeften. Dat was naast 
water en vuur ook koffie, 
thee, brood en aardappe-
len. Naast de dagelijkse 
benodigdheden verkocht 
ze ook bruidsuikers voor 
Koppiesdag. Een gegeven 

dat als bruggetje fungeerde 
naar het tweede stuk van de 
avond.

Koppiesdag is een vrolijke 
klucht over een bijeen-
komst van vrouwen, die  
een feestje vierden in het 
ouderlijk huis van een  
jonge aanstaande bruid, 
waar het duidelijk tot ui-
ting kwam dat de doch-
ter dan wel ging trouwen, 
maar moeder (treffend  
gespeeld door Ans Veld-
wisch) en grootmoeder 
(Rie Molenaar) de jonge 
bruid niet alleen goede 
raad meegaven, maar ook 
probeerden te beschermen 
tegen de meningen en  
opmerkingen van de gas-
ten, die zich na een kop  
koffie te goed deden aan  
a lcohol ische dranken. 
G ro t e re  o p s c h u d d i n g 
ontstond echter toen de 
nieuwe schoolmeester,  
g e s p e e l d  d o o r  H a n s 
Gansner, op het feest ver-
scheen. Een absoluut taboe 
op Koppiesdag, want bui-
ten de accordeonist (Ruud 
Schouten), was het voor 
mannen verboden de bijeen-
komst te bezoeken. 

De Wurf kende twee debu-
tanten. Brenda Donselaar 
en Arnold Oostrom maakten 
als meisje Arendje en jongen 
Teun hun debuut. Twee ande-
re jongeren, Macha Plantinga 
als Marij de bruid en Robin 
Gansner als Floor de bruide-
gom, toonden de afgelopen  
jaren al de nodige routine  
te  hebben opgedaan. 
Routine die ook naar voren 
kwam bij Els Hoogervorst 
als Jans, Mieke Hollander als 
Aal, Corry Jochems als Aagje. 
Ook de mannelijke bezet-
ting Willem Schilpzand als 
Willem en Bob Gansner als 
Jaap gaven op de hun be-
kende humoristische wijze 
kleur aan hun rol.
Al met al heeft het publiek 
een aantal prettige uren 
doorgemaakt in de tijd dat 
Zandvoort nog een primitie-
ve gemeenschap was, waar 
echter de gemeenschaps-
zin een prominente plaats 
in nam en waar de hele 
bevolking mee leefde met 
het wel en wee van vriend, 
maar ook van eventuele  
vijand. Na afloop werden alle 
medewerkers onder wie ook 
souffleuse Sylvia Holsteijn in 
de bloemetjes gezet.



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand april:
Bij besteding van 10 Euro

een huisgemaakte Rookworst
voor maar 1 Euro

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Hobby - Art - Gasthuisplein

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

H&T Klussenbedrijf - 06 25548778

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxaflex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding van de maand maart:
Alle vouwgordijnen 10% korting!

H & T Klussenbedrijf
Onderhoud, renovatie en nieuwbouw,
24 uursservice

Tony van Haren
Allround en altijd de goedkoopste!

15% korting op arbeidsloon
Hogeweg 62/9 - Zandvoort
Tel. 06-2554 8778
tonysklussen@gmail.com

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Lekker voor bij de koffie:
nougat eieren gevuld met
banketbakkersslagroom
per stuk €1,95 op vertoon
van uw pas: 4 stuks 5 euro

Alle 
Zandvoorters 
met een 
ZandvoortPas 
bieden wij 
graag 
10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Overjarige Goudse Kaas
2 1/2 jaar NATUUR GERIJPT

500 gram nu € 5,95
heel kilo € 9,95

Grote collectie 
zijden bloemen van
Sia is weer binnen

www.de-bode.nl 
Pashouders op alle 

artikelen 5% korting.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 - 22.00 uur

maandags gesloten

Voor Pashouders
10% korting op het 

warme broodjes
assortiment

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Voor Pashouders

10% korting 
op totaalprijs!
haltestraat 7, 2042 lJ ZandVoort
023-5716631 - www.Zaras.nl

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 5% korting 
op de gehele collectie

De interesse voor kleding is bij Thea met 
de paplepel ingegoten. “Ik heb altijd al 
een passie voor kleding gehad, omdat ik 
op jonge leeftijd in aanraking kwam met 
mode. Mijn moeder werkte namelijk als 
coupeuse. Ik kan me nog goed herinneren 
dat ze altijd druk bezig was met allerlei 
verschillende soorten stoffen, het beden-
ken van kleurencombinaties en ontwer-
pen van kleding. Als klein kind keek ik altijd 
vol bewondering naar wat ze allemaal aan 
het doen was. Ik wilde dat natuurlijk ook”, 
herinnert Thea zich. Aangestoken door de 
creativiteit  van haar moeder begon Thea 
zich ook steeds meer te verdiepen in al-
les wat met mode te maken had. Thea: 
“Hoe meer ik erover leerde, hoe leuker ik 
het begon te vinden. Ik heb nu eenmaal 
een zwak voor mooie kleding. Dus ja, ei-
genlijk heb ik die passie voor mode van 

mijn moeder geërfd.” 

Het hebben van een eigen kinderkle-
dingwinkel is voor Thea altijd al een 
wens geweest. “Met hard werken, 
een positieve instelling en doorzet-
tingsvermogen is het me gelukt. Het 
is niet altijd even makkelijk, maar ik 
vind het ontzettend leuk om met kle-
ding bezig te zijn en met mensen om 
te gaan. Vooral het werken met kinde-
ren is ontzettend leuk. Ik geef de ou-
ders graag kledingadvies. Als kinderen 
vrolijk met hun ouders de winkel uitlo-
pen, maakt dat mijn hele dag goed!”, 
lacht Thea. Bij Belli E Ribelli zijn top-
merken te koop van o.a. Imps & Elfs, 

Kate Mack, Molo en Sevenoneseven. 

ZandvoortPas aanbieding
Voor ZandvoortPashouders heeft Belli 
E Ribelli een mooie aanbieding. Op ver-
toon van uw Zandvoortpas ontvangt u 
10% op de collectie. Als u met creditcard 
wilt betalen, dan krijgt u 5% korting. 

Belli E Ribelli, Haltestraat 45, tel. 
5712705. Bent u nieuwsgierig naar de 
nieuwe voorjaar- en zomercollectie? 
Wilt u op de hoogte blijven van meer 
leuke aanbiedingen? Ga dan naar: 
www.bellieribelli-shop.nl. 

Wie op zoek is naar kinderkleding, kinderondergoed, 
accessoires en schoenen, is bij Belli E Ribelli aan het 
juiste adres. Naast een mooie en gezellige winkel 
heeft Belli E Ribelli ook een internetshop. Op deze han-
dige site kunt u met een paar klikken op de muis uw 
producten online bestellen. “Ook digitaal bieden wij 
onze producten aan, de site is overzichtelijk, praktisch 
en handig in gebruik”, aldus eigenaresse Thea Terool. 

Kledingwinkel Belli E Ribelli: 
Dé specialist op kindergebied

teGOeDBON 
VOOr 1 GrAtiS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.
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Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 

wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Prietpraat
Raggers & Zn 
Rode Kruis afd. Zandvoort
Sea Optiek
Slender You Zandvoort
SMV Computerreparaties
Spiegelcentrum Het Draaipunt
Stichting Classic Concerts
Stichting WIO
Take Five
Trimsalon Chichic
Uitvaartcentrum Haarlem
V.o.f. Cocarde
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Reijden Makelaars
Van der Valk & Swart Notarissen
Van Schaik Omaco Makelaars
Vitaress Full Service
Vomar
Zandvoortse Apotheek

Paasactie:
Bloemen aan Zee
Bruna
De Lamstrael
De Salon
Dobey Zandvoort
Etos
La Bonbonnière
Rosarito
Shanna’s Shoe Repair 
& Leatherwear
Tel Aviv , Pizzeria, 
Shoarma, Grillroom

(In alfabetische volgorde) 

Administratiekantoor K. Willemse
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Algemene uitvaartbege-
leiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Blitz Kickers Kinderschoenen
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Koper
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chocoladehuis Willemsen
Circus Zandvoort
Club Maritime
Club Nautique
Danzee
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Fairy Golf
Filoxenia Greek Cuisine
Fysiotherapie de Boer en Zwart
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Hugoos
Jan Drommel
M.P. Coiffures
Music Store
P. van Kleeff
Pluspunt (+Boomhut)

adverteerders

SV Zandvoort te sterk voor ZCFC

SV Zandvoort zondag in steeds moeilijker positie

Race Planet biedt unieke race-belevenis

Dames geen partij voor tegenstandersVerlies Lions heren

Zandvoorters beklimmen Alp d’ Huez

Alleen de alweer voor de 
vierde keer (!) opnieuw vast-
gestelde uitwedstrijd tegen 
HBOK zal 3 punten op moe-
ten leveren. Daarna volgt 
voor Keur en zijn selectie 
het loodzware programma 
tegen Swift (thuis), HCSC 
(uit), Marken (thuis) en 
Kennemerland (uit). 

Trainer Jamal kon helaas 
deze wedstrijd niet over zijn 
twee nieuwste aanwinsten 

Zandvoort begon zaterdag 
niet echt sterk. Boy de Vet 
moest al in de tweede mi-
nuut naar het net nadat een 
nog slapende verdediging 
vergeten was om ZCFC’er 
Robby de Jonge te dekken. 
De spits zette verrassend zijn 
ploeg op 0-1. Koud ander-
halve minuut later waren de 

beschikken. Barry Paap is ge-
blesseerd aan zijn rug en Ferry 
Boom was voor zijn werk in 

elftallen weer in evenwicht 
toen Remko Ronday na een 
slalom door het 16-meterge-
bied de 1-1 liet aantekenen.

Vlak na rust sloeg de vlam in 
de pan. Een glaszuiver doel-
punt van Nigel Berg werd 
door de zwakke scheids-
rechter wegens vermeend 

het buitenland. Waren de 
beide balvaste spelers wel 
aanwezig geweest, dan had-
den de gasten waarschijnlijk 
lelijk op hun neus gekeken. 
Alleen telt ‘indien’ niet en 
moest Jamal weer eens een 
ander elftal laten opdraven 
waarin Timo de Reus eindelijk 
weer een basisplaats kreeg. 
Hij had in december een 
schorsing van 4 wedstrijden 
gekregen maar door de vele 
afgelastingen in januari en 
februari, zat zijn straf er pas 
vorige week op.

Zandvoort kon Olympia rede-
lijk lang bijhouden, hoewel 
de Haarlemmers in de 12e 
minuut door een van rich-
ting veranderende schot wat 
fortuinlijk op 0-1 waren geko-
men. Pas na een kwartier in 
de tweede helft kon ex-prof 
Steve Hulsebosch zijn ploeg 
wat meer lucht geven. De lan-

De mogelijkheid om zelf met 
een snelle auto op het circuit 
te rijden, om zelf eens een 
keer het gevoel te krijgen wat 
een formulerijder ook heeft of 
om bijvoorbeeld zelf de acteur 
te zijn die in de film ‘2 fast 2 
furious’ een korte straatrace 
rijdt. Ook is het mogelijk om 
mee te doen aan onderdelen 
die in het binnenterrein van 
het duinencircuit worden af-
gewerkt. De bestuurder van 
een quad of jeep moet dan 
een bepaald parcours afleg-
gen, waarbij het vooral gaat 
om behendigheid en het ge-
bruik van quad of jeep. Dat is 
de opzet van een formule van 

D e  m a k ke s  b i j  d e 
Zandvoortse dames ligt 
bij de aanval. Waar in het 
verleden vooral gebruik 
werd gemaakt van de  
snelheid en de linker hand 
van Martine Loos, moet 
coach Richard Koper deze 

Lions begon gehandicapt 
aan de wedstrijd. Slechts een 
zestal spelers had zich ervoor 
aangemeld, de rest was of 
geblesseerd of had andere 
verplichtingen. De eerste 
twee kwarten waren voor 
de Zandvoorters die met rust 
al de bijna onwaarschijnlijke 
score van 59-62 op het sco-

De vier, Anita en Johan van 
Marle, Piet Koekenbier en 
Marja Spierieus, zullen met 
17 collega’s van Van Marle 
de 21 haarspeldbochten van 
deze monsterberg gaan be-
vechten. Met deze fysieke 
uitdaging willen zij geld in-
zamelen om achtergestelde 
kinderen in de hele wereld 
te kunnen laten spelen en 
sporten. Dit initiatief komt 
overeen met de filosofie 
van Right To Play: ‘Look After 
Yourself, Look After One 
Another’ (zorg voor jezelf en 
zorg voor iemand anders). 

voetbal - zaterdag

voetbal - zondag

autosport

basketbal - damesbasketbal - heren

wielersport futsal

Sander Hittinger kan de bal net nog wegkoppen

Veel inzet van Cemil Alice

Zelf rijden in een Aston Martin

Anita van Marle, Piet Koekenbier en Marja Spierieus

??

buitenspel afgekeurd en dit 
bracht Keur op de barricades. 
De arbiter had echter geen 
boodschap aan de tirades 
van de oefenmeester en 
stuurde hem met een rode 
kaart achter de boarding. 
Gelukkig voor alles en ieder-
een met een Zandvoorts hart 
was de rappe aanvaller even 
later wel in staat om een ‘gel-
dig’ doelpunt op zijn naam te 
zetten. Toen ook nog Maurice 
Moll, op aangeven van Berg, 
eindelijk het net weer eens 
kon vinden was de wedstrijd 
gespeeld en de overwinning 
veiliggesteld.

Komende zaterdag speelt 
SV Zandvoort in Den Helder 
tegen de huidige nummer 
3 van de ranglijst HCSC 
dat afgelopen zaterdag bij 
Monnickendam met 0-3 won. 
Overige uitslagen 2e klasse 
A: ZOB – Marken: 2-0; BOK 
– DVVA: 1-2; Kennemerland 
– Amstelveen: 1-2 en Swift – 
WV-HEDW: 5-0.

ge spits kon met een droog 
schot keeper Paul Smit, die 
overigens slechts één fout-
je maakte, voor de tweede 
keer passeren. Wat het team 
van oud-Zandvoorttrainer 
Rob Buchel verder ook pro-
beerde, de 0-2 stand bleef 
tot in de blessuretijd ge-
handhaafd. Toen maakten 
de Haarlemmers er alsnog 
een onverdiende 0-3 van. 
Buchel na afloop: “Ik weet 
niet wat ons bezielde van-
daag. Ik heb zelden zo een 
slechte wedstrijd van mijn 
team gezien.”

Komende week speelt SV 
Zandvoort zondag uit tegen 
kampioenskandidaat num-
mer één, Concordia. Overige 
uitslagen 4e klasse D: 
Bloemendaal – Zwanenburg: 
0-1; Schoten – Ripperda: 
1-1; DSK - Geel Wit: 3-4 en 
Alliance ‘22 – De Brug: 2-2.

Het zou de op een na laatste ‘gemakkelijke’ wedstrijd van het seizoen moeten worden, want de 
komende weken staan bol van de topploegen waar het zaterdagelftal van Piet Keur nog tegen 
moet spelen. Gelukkig hadden zijn spelers dat goed in de oren geknoopt want ondanks een 
kortdurende achterstand bij aanvang van de wedstrijd, wonnen onze plaatsgenoten met 3-1.

Het is slechts een kwestie van een paar weken dat het dui-
delijk zal worden dat het zondagelftal van SV Zandvoort 
volgend seizoen in de 5e klasse zal spelen. Afgelopen zon-
dag kwam de runner-up van dit moment, Olympia Haar-
lem op visite in Zandvoort. Uit niets bleek dat de Haarlem-
mers zo hoog genoteerd staan. Dat ze dan toch met 0-3 
winnen is voor Zandvoort een teken aan de wand.

Sommige dames en heren hebben wel eens dagdro-
men. Een dagdroom om eens met een snelle wagen 
waarmee eens flink en onbegrensd gebruik kan worden 
gemaakt van de vele paardenkrachten die onder een 
motorkap zitten. Die mogelijkheid wordt door Bleeke-
molens Race Planet geboden op Circuit Park Zandvoort.

Alkmaar Guardians heeft de dames van The Lions afge-

lopen zaterdag in de Korver Sporthal even met de neus 

op de feiten gedrukt. Zandvoort, dat door hard werken 

in de laatste wedstrijden van de reguliere competitie de 

play-offs voor de 5e plaats haalde, kreeg met 37-64 een 

dik pak op de broek.

De heren van The Lions hebben in de Haarlemse OG-hal 
een ongelukkige nederlaag geleden. Met een voor hun 
rayonklasse zeer hoge score van 106-94 waren de reser-
ves van Onze Gezellen (OG) te sterk voor onze plaatsge-
noten. Thuis was Lions OG nog de baas met 80-72.

Vier Zandvoortse sporters zullen op 23 mei aanstaande voor 
het goede doel de bekendste ‘col’ van de Tour de France, de 
Alp d’Huez in de Franse Alpen, per fiets  gaan beklimmen: 
een grote uitdaging voor iedere  wielrenner. Met hun spor-
tieve prestatie willen zij fondsen verwerven voor de organi-
satie van de Noorse viervoudig Olympisch kampioen Johann 
Olav Koss: Right To Play.

De mannen van Zandvoort Noord, die de ploeg uit Haarlem 
wel eens een klein oortje wisten aan te naaien, kregen ook  
wel eens de kous van datzelfde EDO op de kop. Afgelopen 
vrijdag overkwam ZSC’04 bijna hetzelfde maar uiteindelijk 
werd het gelijk.

Dat de Haarlemse ploeg 
een lastige ploeg is, bleek 
in de eerste helft toen EDO 
pas laat in de eerste helft 
de score open brak. Keeper 
Sander van der Wal, die tot 
dat moment nauwelijks 
iets te doen had gehad, 
kreeg via een bal die tus-
sen de palen ketsend het 
doel in vloog, een ongeluk-
kige tegentreffer. Daarna 
kwam ZSC’04 beter in het 
spel, EDO werd wat meer 
teruggedrongen, maar ze 
bleven gevaarlijk.

In de tweede helft wist 
ZSC’04 de gelijkmaker 
aan te tekenen. Daarna 
kon aanvoerder Michel 

Met moeite gelijk

van Marm het verschil in 
Zandvoorts voordeel om-
buigen. EDO kwam snel 
weer langszij. De derde 
goal was er één met een 
luchtje. Alles wat EDO was, 
vond dat de bal niet zat en 
alles wat ZSC’04 was vond 
van wel. Een schot van één 
van de ZSC’ers kwam te-
gen de paal en vervolgens 
via de andere paal de zaal 
weer in. Toch werd er van 
Zandvoortse zijde gezegd 
dat de bal de doellijn was 
gepasseerd. De scheids-
rechter stond de treffer 
toe. Lang duurde de voor-
sprong echter niet, want 
EDO kwam uiteindelijk op 
een puntendeling: 3-3.

Bleekemolens Race Planet in 
Zandvoort. De ervaring die 
Michael Bleekemolen en zijn 
zoons Sebastiaan en Jeroen 
hebben uit de racerij, probe-
ren ze te delen met andere 
mensen. Het is een stukje 
enthousiasme dat de familie 
Bleekemolen wil overbrengen 
aan ‘gewone’ mensen. 

Het bedrijfsonderdeel van 
de Bleekemolens heeft for-
mulewagens, Lamborghini’s, 
Porsche’s, Aston Martins en 
BMW’s waarmee iedereen, 
onder deskundige en profes-
sionele begeleiders die voorop 
rijden, een paar ronden over 

gaven voorlopig helaas 
node missen. “Verdedigend 
ging het redelijk maar  
aanvallend miste ik bezie-
ling bij mijn dames. Het 
was allemaal bedroevend 
slecht”, aldus de geplaagde 
coach. 

rebord zagen staan. Hieruit 
blijkt dat de aanvallen wel 
goed werden uitgevoerd 
maar dat aan beide zijden 
de verdediging verwaar-
loosd werd. Na het derde 
kwart was er evenwicht bij 
76-76. In het vierde kwart 
stapte OG over naar een zo-
neverdediging waardoor het 

De programma’s van Right 
To Play en haar communica-
tiemethodiek zijn gebaseerd 
op deze filosofie. Ze promo-
ten een gezonde levensstijl 
en steunen kinderen in hun 
mentale en sociale ontwik-
keling. Aan u de vraag om 
hun initiatief te steunen! Uw 
bijdrage maakt het mogelijk 
dat Right To Play sport en 
spel in kan zetten om kansen 
te creëren op het gebied van 
ontwikkeling, gezondheid en 
vrede voor achtergestelde 
kinderen in de hele wereld. 
U kunt de actie steunen 

het circuit kan rijden. Andere 
vaardigheden, zoals wagen-
beheersing wordt op een ver-
nuftige manier overgebracht. 
Hierbij zijn de voorwiel aan-
gedreven Suzuki Swift’s aan 
de achterkant uitgerust met 
een onderstel op kleine wiel-
tjes, waarbij elke bestuurder 
behendig de uitgezette pion-
nen moet omzeilen.

Aan het milieu is ook gedacht. 
Al meer dan een jaar racen 
de gasten van Bleekemolens 
Race Planet CO2-neutraal. 
Dankzij een samenwerking 
met Target Neutral, een initi-
atief van brandstofleverancier 
BP, wordt alle CO2 uitstoot ge-
neutraliseerd. Target Neutral 
stelt vast wat Bleekemolens 
Race Planet jaarlijks aan CO2 
uitstoot en het programma 
berekent welke financiële 
contributie nodig is om deze 
vervuiling te neutraliseren. De 
vrijwillige bijdrage van de tar-
getneutral-deelnemer wordt 
vervolgens geïnvesteerd in 
wereldwijde projecten die 
CO2 uitstoot beperken.

Mensen die zelf willen ken-
nismaken met dit bedrijfs-
onderdeel van Bleekemolens 
Race Planet op Circuit Park 
Zandvoort kunnen surfen 
naar www.raceplanet.nl of 
bellen naar 0900-7223752.

Een ploeg die in één helft 
slechts 16 punten maakt, 
is inderdaad niet in goe-
de doen. “Er werden geen 
blocks gezet waardoor er 
van aanvallende impul-
sen totaal geen sprake 
was. Ook onder het bord  
waren de rebounds alle-
maal voor de tegenstan-
ders”, treurt hij verder. 
Alleen in het derde kwart 
was er voor Guardians  
enige tegenstand van  
onze plaatsgenoten. Toen 
kon Lions 12 punten maken 
tegen 13 voor Alkmaar. 

inside spelletje van Lions niet 
meer opging en de schutters 
hun kansen kregen. Echter de 
schoten van de Lionsspelers 
vielen niet raak en OG kon 
een kleine afstand nemen. 
Debet daaraan was ook het 
‘verlies’ van de lange man-
nen Niels Crabbendam en 
Ron v.d. Meij die beide met 
5 fouten aan de kant toe 
moesten zien hoe de gast-
heren uiteindelijk een zwaar 
bevochten 106-94 overwin-
ning boekten. Topscores bij 
Lions: Ron v.d. Meij (32) en 
Robert ten Pierik (24).

door naar www.gemnet.nl/
fietsmee te gaan. Onder het 
kopje deelnemers kunt u di-
rect naar “sponsor een deel-
nemer” doorklikken en uw 
sponsoring bekend maken.

Op zondag 19 april aanstaan-
de kunt u al een voorproefje 
van de actie meemaken. 
Dan zullen vanaf Kenamju 
Zandvoort de deelnemers 
voor een trainingsrit vetrek-
ken. U kunt daar ook aan 
deelnemen. De oefenrit over 
50 kilometer is voor de deel-
nemers aan de Alp d’Huez 
uitdaging en andere meer 
of mindere fietsfanaten. 
Omdat er geoefende en min-
der geoefende deelnemers 
zullen zijn, wordt er in twee 
groepen gestart. De geoe-
fende renners gaan bijvoor-
beeld 2 keer het ‘Kopje van 
Bloemendaal’ beklimmen. 
Voor deelname aan deze 
oefenrit wordt een bijdrage 
aan Right To Play gevraagd 
van € 10 die bij de start moet 
worden voldaan. Deze bij-
drage wordt opgeteld bij het 
uiteindelijke resultaat van de 
beklimming van Alp d’Huez. 
Mochten de weergoden die 
dag niet willen meewerken, 
dan bestaat er de mogelijk-
heid voor 25 personen om in 
Kenamju een ‘spinningtrai-
ning’ van 2 uur te maken.
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Kom zaterdag 28 maart tussen 12.00-15.00 uur vrijblijvend kijken in onderstaande 
huizen tijdens de Open Huizen Dag! Meer informatie vindt u op www.cvl.nu.

Hogeweg 30, 

Residence Cocarde: 

bezoekadres  

Zeestraat 54, Remo 

de Biase Architecten

Hogeweg 22/10 
€ 199.000,--  

Tjerk Hiddesstraat 4/5 
€ 249.000,--  

Jac van Heemskerckstraat 67 
€ 235.000,--

Potgieterstraat 30 
€ 214.500,-- 

Secretaris Bosmanstraat 23A 
€ 205.000,-- 

Spoorbuurtstraat 10 
€ 219.000,-- 

Tjerk Hiddesstraat 4/1 
€ 244.500,--

Da Costastraat 23 
€ 249.000,--  

Jac van Heemskerckstraat 17 
€ 249.000,--  

Koninginneweg 9rd 
€ 249.000,--  

M van Sint Aldegondestraat 13 
€ 279.000,--

Trompstraat 17/2 
€ 279.500,-- incl. garage 

Kochstraat 21 
€ 287.500,-- 

Fahrenheitstraat 64
€ 289.000,--  

Celsiusstraat 200
€ 299.000,--  

Stationsplein 13/11 
€ 339.000,-- 

Jhr. P.N. Quarles van 
Uffordlaan 2

2042 PR  Zandvoort  
Tel: 023-5 715 715

ir. E.J.J. Kuindersstraat 11/11 
€ 319.000,--

Stationsplein 15/5 
€ 325.000,--

 

Valkenburgerpln. 6III te Heem-
stede € 349.000,--
 

Van Speijkstraat 2/37 
€ 359.000,--
 

Brederodestraat 28 
€ 375.000,--
 

Van Speijkstraat 25 
€ 398.000,--
 

Hogeweg 30 
v.a. € 390.000,-- v.o.n.
 

Jan Snijerplein 3 
€ 450.000,--

Wilhelminaweg 42 
€ 450.000,--

Max Euwestraat 15 
€ 475.000,--

Kostverlorenstraat 116 
€ 479.000,--

Dr. Kuyperstraat  22  
 € 499.000,-- 

Zandvoortselaan 12 
€ 598.000,--

Witte Veld 66 
€ 575.000,-- 

Zonnebloemlaan 1 te Aerden-
hout € 1.295.000,--   
     
  

Jac van Heemskerckstraat 65 
€ 279.000,-- incl. garage
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3 237 15Actueel Cultuur Historie Sport
Attema trekt
aanbod in

Krim Kamerkoor
in volle kerk

Sterre der Zee
als circusterrein

Wisselend succes
basketbalteams

5e jaargang • week 14

2 april 2009
Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 
Zandvoortse 

De commissie Raadszaken en de 
commissie Planning en Control 
vergaderen respectievelijk  
op 7 april en 8 april

De Mannetjes

Collectie Attema
gaat niet door

‘Jammer want er zat best 
muziek in die collectie’

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Poesta brood 400gr € 1,25 

• Paasstol met of zonder spijs € 5,95 

• Mokka snitt € 7,95

Nu in ons assortiment :
diverse Paas chocolade Biologische 

sappen, jam, div. soorten Thee 

Stap ook eens binnen 
voor een lekker kopje kofie 

met een lekker belegd broodje

STIJLVOLLE 
ZONNEBRILLEN

op sterkte 
al vanaf € 189,- 

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Het kan u moeilijk ontgaan zijn, afgelopen zondag werd de 
2e Runner’s World Zandvoort Circuit Run gelopen op het 

circuit, over het strand en door het centrum van onze bad-

plaats. Een grootschalig evenement dat Zandvoort op de 
kaart van de loopatleten zet. Organisator namens de uitge-

ver van het blad Runner’s World, Le Champion, had vanwege 
de recessie in eerste instantie niet zo een goed gevoel over 
het aantal deelnemers en was dan ook uitermate tevreden 
met het aantal van 9500 atleten dat zich had aangemeld.

Afgelopen vrijdag is een gigantisch informatiedoek geplaatst op een muur aan het Raadhuisplein. Dat de VVV 

Zandvoort aan de weg timmert mag inmiddels bekend zijn bij de Zandvoorter. Met dit informatiedoek, waarop alle 

evenementen van dit jaar in Zandvoort worden aangekondigd, kan het de bezoeker nu ook niet meer ontgaan. 

Omdat het vorig jaar, mede 

door het weer, op z’n zachts 

gezegd nogal een dooie boel 

Dorpsfeest en Circuit Run goede combi

Mega groot VVV informatiedoek 

in het centrum was, had de 

gemeente Zandvoort het 

voortouw genomen om te 

komen tot een geheel an-

dere opzet: het dorpsfeest. 

Een aantal vrijwilligers nam 

de handschoen op en kwam 

met een vrolijk programma 

met voor een ieder wat wils. 

Wat deze vrijwilligers al-

leen nog nodig hadden was 

mooi weer en……als je iets 

verdiend, krijg je het vaak 

ook. Zandvoort lag de hele 

dag in een stralende zon 

die veel mensen naar het 

centrum trok. Toen de stoet 

lopers allang weer richting 

circuit was, bleef het aange-

naam gezellig rondom het 

parcours. Noteert u alvast in 

uw agenda voor 2010: zon-

dag 28 maart 3e Runner’s 

World Zandvoort Circuit 

Run, want deze combinatie 

mag nooit meer weg! Een 

verslag van de festiviteiten 

in het centrum vindt u op 

pagina 5, een verslag van de 

sportieve inspanningen van 

9500 atleten staat op pagina 

23 van deze krant.

Een lang lint van hardlopers over het circuit  | Foto: Chris Schotanus

1 euro

Snackbar het Plein

Alle Snacks
voor maar

Kerkplein                Zandvoort

2 -3 -4 -5 april

Openingsknaller
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Komende week serveren wij u een  
gratis glas wijn bij uw diner.  
Komt u met 4 personen dan 

krijgt u een hele fles!

Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

apr w a t e r

Hoog Laag Hoog HoogLaag
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restaurant aan het strand
waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P

B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

Afgelopen zaterdag was het feest in strandpaviljoen 
Beachclub Tien waar de oficiële opening van het strand-

seizoen 2009 plaatsvond. De gemeente Zandvoort had 
vele organisaties en direct betrokkenen uitgenodigd om 

de openbare bijeenkomst bij te wonen. 

Na 13 jaar heeft Jelle Attema jr. in een brief aan de gemeen-

teraad aangegeven zijn aanbod voor een geluidsmuseum 
in te trekken. Zijn hoop was gevestigd op de commissie
vergadering Projecten en Thema’s van 25 maart j.l., maar 
zoals hierboven in het verslag van die vergadering valt 
te lezen, is het voorstel om 80% collectie Attema bij het 
Zandvoorts Museum te voegen unaniem verworpen door 
de commissieleden. 

Organisator Ben Zonneveld 

was zeer gelukkig en trots 

op de door de Babbelwagen 

van Marcel Meijer verzorgde 

doorlopende diashow met 

nostalgische beelden uit 

een ver Zandvoorts verleden. 

Dichter bij Zee Ada Mol open-

de met een zeer toepasselijk 

gedicht waarna wethouder 

Wilfred Tates met een flinke 

ademstoot op de Wurftoeter 

de opening van het bad-

seizoen 2009 officieel liet 

plaatsvinden. Een muzikaal 

optreden van Remy van ’t 

Hof en natuurlijk de vele ge-

bruikelijke toespraken van de 

vertegenwoordigers van de 

verschillende organisaties 

vormden daarna de hoofd-

moot van het programma, 

dat duurde tot rond 17.00 uur.

Buiten op het strand hadden 

de verschillende hulpdien-

sten van Reddingsbrigade, 

de KNRM en de strandpoli-

Enkele jaren geleden be-

naderde Jelle Attema het 

gemeentebestuur met een 

aanbod om zijn verzameling 

van historische geluidsdra-

tie hun voer- en vaartuigen 

opgesteld en uiteraard trok-

ken die veel belangstelling. 

Binnen ontving Onno Joustra 

namens de ZRB uit handen 

van Hanneke Mel, de voorzit-

ter van de strandpachtersver-

eniging, een onmisbare en 

levensreddende defibrillator, 

hetgeen uiteraard met het 

nodige enthousiasme werd 

begroet. Daarna werden tus-

sen de verschillende hulp-

diensten en organisaties uit-

gebreid de hen toekomende 

cadeaus uitgewisseld, inclu-

sief de nodige hilarische toe-

lichtingen en opmerkingen. 

Het blijkt dat strandpach-

ters, Watersportvereniging, 

Reddingsbrigade, KNRM, 

Hoogheemraad en strand-

politie het zeer goed met el-

kaar kunnen vinden. Het zijn 

allemaal belangrijke partijen 

voor het Zandvoortse strand 

en het komende, hopelijk 

drukke, zomerseizoen.

gers tentoon te stellen voor 

publiek. De gemeente kreeg 

de collectie gratis in langdu-

rig bruikleen. De enige voor-

waarde van Attema was: een 

Strandseizoen 2009 

feestelijk geopend

Teleurgestelde Attema trekt aanbod incartoon Hans van Pelt

Volgens mij…
ben ik niet de enige die de 

Zandvoortse cultuur koes-

tert. Kijk maar naar de  vele 

enthousiaste leden van ver-

enigingen die het histori-

sche erfgoed een warm hart 

toedragen. Smullen van de 

spoortjes uit het verleden die 

de krant weet op te sporen. 

Genieten van website’s met 

foto’s uit vroegere tijden. Het 

betekent dat het culturele 

erfgoed van Zandvoort  niet 

dood is. Het leeft als nooit te-

voren. Zandvoort is ons lief!

 Alleen wethouder Toonen 

is niet gecharmeerd van 

de Zandvoortse cultuur. In 

de commissievergadering 

vertelde hij doodleuk dat 

Zandvoort, vergeleken bij 

Katwijk, maar een klein beet-

je cultuur heeft en ach wie 

komt er nu kijken naar twee 

jurken? Jammer dat hij niet 

weet dat het Zandvoorts erf-

goed meer is dan alleen twee 

jurken. Daarom moeten we 

zuinig omgaan met de bom-

schuiten en de folkloristische 

klederdracht tentoonstellen. 

Waarvoor werden petrolie-

stelletjes gebruikt? Liepen de 

vislopers echt naar Haarlem 

om hun vis te verkopen? 

Er zijn zoveel vragen waar 

steeds minder mensen ant-

woord op weten. Laten we, 

zolang het nog kan, de cul-

tuur doorvertellen aan onze 

kinderen, kindskinderen en 

aan iedereen die lief is voor 

Zandvoort! 

 Vandaar dat ik niet en-

thousiast reageerde op de 

bloedtransfusie tussen het 

Zandvoorts Museum en de 

collectie Attema. Niet dat ik 

enig invloed heb want dat is 

nu eenmaal voorbehouden 

aan de politiek. De commis-

sieleden van Projecten en 

Thema’s besloten unaniem 

voor het behoud van het 

Zandvoorts museum én een 

zelfstandig geluidsmuse-

um! Het is, ondanks de me-

ning van de wethouder die  

een andere agenda 

had, een goede beslis-

sing. Als Zandvoort  

je lief is? Dan moet 

ook Attema nu door-

gaan! N
e
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STRANDSEIZOEN GEOPEND

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Na een kortstondig ziekbed, is rustig ingeslapen  

mijn lieve moeder, schoonmoeder, onze grootmoeder 

en overgrootmoeder

Willy Paap – Jacobs
weduwe van Volkert Paap

Amsterdam, 15 februari 1915      Zandvoort, 28 maart 2009

Onze dank gaat uit naar de medische staf en het  

verzorgend personeel van afdeling de Krocht van  

verzorghuis Huis in de Duinen en dokter Scipio  

en assistente voor al hun goede zorg.

Nel en Freek

Enrico en Ellen
   Natasha
   Xander

   Storm

Tosca en Erwin

   Kim

   Niels

Correspondentieadres:

Mw. P. Koper - Paap

Flemingstraat 6

2041 VH   Zandvoort

De begrafenis heeft donderdag 2 april plaatsgevonden.

Ton van Elst

01-04-2008                             01-04-2009

vader & dochter voor altijd

Peet

Wethouder Gert Toonen heeft het voorstel om het Zand-

voorts Museum om te vormen tot een themamuseum  

terug genomen. De discussie over het museum spitste zich 
al direct toe op de vraag of het mogelijk is de unieke histo-

rische geluidsinstrumenten van Jelle Attema op te nemen. 
De totale commissie zette daar vraagtekens bij. 

Vooral de vraag of het mu-

seum in de huidige staat wel 

voldoende ruimte heeft om 

naast de collectie ook nog 

het Zandvoortse culturele 

erfgoed onder te brengen 

maakte de tongen los. Carl 

Simons (OPZ) zette daar de 

nodige vraagtekens bij. Zijn 

visie werd gedeeld door de 

andere partijen, die ook wil-

den weten hoe het stond 

met de mogelijkheid om de 

‘schuur van Dorsman’ achter 

het museum te kopen en te 

integreren in het museum. 

De wethouder zei dat de mo-

gelijkheid aanwezig is, maar 

dat hij nog geen grond heeft 

om te komen tot een com-

pensatieregeling. Na een 

uitvoerige discussie, waarin 

een deel van het NS-station 

als mogelijke plaats voor het 

exposeren van de ‘collectie 

Attema’ werd genoemd, be-

sloot Toonen de nota nader 

te bezien.

Sluitingstijd
Burgemeester Niek Meijer 

wilde van de commissie 

weten hoe het standpunt is 

over een verlenging van de 

sluitingstijd voor jaarrond-

paviljoens naar één uur. Uit 

de inspraak vanaf de publie-

ke tribune bleek dat vooral 

de exploitanten van de niet 

jaarrondpaviljoens van me-

ning zijn, dat het niet zo kan 

zijn dat zij om middernacht 

de deuren zouden moeten 

sluiten en de jaarrondpavil-

joens niet. Het zou hun mo-

gelijkheden om bijvoorbeeld 

bruiloften of andere feesten 

binnen te halen aanzienlijk 

beperken in concurrentie 

met de jaarrondpaviljoens. 

Meijer had dit onderwerp op 

de agenda gezet naar aan-

leiding van in het verleden 

gedane toezeggingen. Uit 

de peiling van de meningen 

bleek dat de coalitiepartijen 

VVD en OPZ niets voor het 

voorstel voelden, onder an-

dere omdat het strijdig is 

met wat ze tijdens de verkie-

zingen hadden voorgestaan.

Nieuw Noord
De heer Van den Bos, inwo-

ner van Nieuw Noord, stelde 

in een inspraakbeurt dat zijn 

woonwijk te weinig aandacht 

krijgt, terwijl een belangrijk 

deel van de Zandvoorters 

daar woont. Na het opsom-

men van een aantal proble-

men, waaronder de nieuwe 

klok van de voormalige 

Gereformeerde kerk waarvan 

hij verwachtte dat deze voor 

overlast zal zorgen, vroeg hij 

de mogelijkheid om te komen 

tot een wijkraad in Nieuw 

Noord. Nadat de wethouder 

uitvoerig was ingegaan op 

zijn argumenten, zei Toonen 

toe binnen een half jaar op 

het voorstel terug te komen.

Wethouder neemt 
museumvoorstel terug

Politiek
Commissie Projecten & Thema’s, d.d. 25 maart

Huls en Toonen kijken zorgelijk  |  Foto: Rob Bossink

Wethouder Tates blies strandseizoen open

goede accommodatie met 

een professioneel beheer. 

Het vinden van een goede 

accommodatie is het groot-

ste struikelblok geworden. 

Het advies van de commis-

sieleden voor een zelfstandig 

geluidsmuseum ziet Attema 

niet meer zitten omdat het 

zoeken naar een geschikt 

pand dan weer langer gaat 

duren. “Een gemiste kans 

en vooral erg jammer voor 

Zandvoort”, is de eindcon-

clusie van Attema.

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel (zie pagina 10)
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Seizoenswerk gevraagd: 
keukenmedewerker 

en terrasmedewerker

Strandpaviljoen 9 Club Maritime
Tel. 5718888

Een negatief beeld  bij de term schoon Zandvoort wordt mede bepaald 
door het gedrag van een handjevol hondenbaasjes die het niet zo nauw 
nemen met het aanlijngebod en/of schoonhouden van de openbare 
ruimte. Dat draagt niet bij aan het gezamenlijk streven van gemeente 
en bewoners om de schouders te zetten onder een schone leefomgeving. 
En dat is reuze jammer, zeker gelet op het feit dat er heel veel inwoners 
zijn die op allerlei wijze bijdragen aan het project ZANDVOORT SCHOON!?
Gemeentelijke handhavers gaan de komende weken actief optreden tegen 
overlast door honden. Gedurende een korte periode wordt nog waarschu-
wend opgetreden, daarna gaat het baasje bij overtreding op de bon. Dat is 
ook een manier om de ZANDVOORT SCHOON!?- gedachte in ere te houden. 
Aan de gemeente ligt het niet; voorlichtingsbrochures, een duidelijke 
verordening, talloze zakjesautomaten verspreid over het dorp, twee hon-
dentoiletten en een onmetelijk groot losloop- en uitrengebied aan de 
randen van de gemeente. 
Om met de belastingdienst te spreken: Mooier kunnen we het niet maken, 
schoner wel!

GEEF MIJN PORTIE MAAR AAN FIKKIE……

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

honden bij het Visserspad 

en het aanlijngebied in het 

Kostverlorenpark. De wande-

laars en hondenbezitters vin-

den het geplaatste hekwerk 

lelijk en dat het het open 

karakter in het natuurgebied 

verstoort. De argumentatie 

‘dat hondenbezitters de hon-

denpoep niet opruimen’ is 

onterecht. Ook de eigenaren 

gaan al jaren slordig om met 

hun park. Onlangs heeft één 

van de tipgevers zwerfafval 

(tuinmeubels 

en matrassen) 

uit een poeltje 

o p g e r u i m d . 

“Dat is toch 

veel erger dan 

een honden-

drol!” Ook is 

het niet dui-

delijk of voor de geplaatste 

omheining een vergunning 

is aangevraagd. Verder is 

door de verplaatsing van de 

oude afrastering over de hele 

lengte minstens 30 meter 

extra duinterrein, dat in be-

heer is van Staatsbosbeheer 

en PWN, aan het particuliere 

wandelpark Kostverlorenpark 

toegevoegd! 

Taizé dienst
Iedere eerste vrijdag van 

de maand is er 

een Taizé gebeds-

dienst die door de 

werkgroep van de 

Lokale Raad van 

Kerken wordt be-

geleid. Het thema 

van deze avond is 

‘Omzien naar el-

kaar’. Het inzingen 

van de liederen begint om 

19.00 uur en degene die niet 

willen inzingen zijn om 19.30 

welkom. De dienst is dit keer 

in de Protestantse kerk op 

vrijdag 3 april en duurt tot 

20.00 uur. 

Palmpasen
Op zondag 5 april is het 

palmpasen. Dan zal er in de 

Protestantse kerk van 10.00 

tot 11.00 uur een speciale kin-

derdienst zijn met liedjes 

en korte verhalen. Tijdens 

de dienst is er een spannen-

de poppenkastvoorstelling! 

Daarna lopen de kinderen 

en ook de groepen 1, 2 en 3 

van de Oranje Nassauschool 

mee met de palmpasen-

optocht. Kinderen, maar 

natuurlijk ook opa’s, oma’s, 

papa’s en mama’s zijn van 

harte welkom!

Haarlem aan zee

Het moet toch niet gek-

ker worden! Is het niet 

Amsterdam dat Zandvoort 

graag wil toevoegen dan 

blijkt opeens dat ook 

Haarlem zijn grenzen wil 

verleggen. Boven de deur 

bij het politiebureau aan de 

Hogeweg was vorig week-

end een opvallende tekst 

geplakt met ‘Basisteam 

Haarlem aan Zee’. Het blijkt 

een grapje te zijn van de 

collega’s uit Haarlem die nu 

samen met de Zandvoortse 

politie een basisteam vor-

men. De samenwerking 

heeft als resultaat meer 

mankracht en meer blauw 

op straat.

Cinema nostalgie
Slechts één voorstelling in 

Zandvoort. De klassieker 

van Sergio Leone met de 

mooiste filmmuziek ooit: 

Once upon a time in the 

West.  Op 7 april om 13.30 

uur bij Cinema Nostalgie 

in Circus Zandvoor t . 

Ontvangst met koffie/thee 

en cake vanaf 13.00 uur. 

Kaartje met belbus kost  

€ 6,- en is te reserveren bij 

Pluspunt. Kaarten zonder 

belbus kosten € 5,- en zijn te 

koop bij Circus Zandvoort.

Rectiicatie
In het artikel over de ex-

positie ‘In Paradisum’ van 

kunstenaar Fred Blei bij 

Kunsthandel  ARTATRA 

van René de Vreugd is een 

foutief huisnummer ge-

plaatst. Het juiste adres 

is Kostverlorenstaat 57 in 

plaats van nummer 5. De 

vernissage is zondag 5 april 

van 15.00 tot 18.00 uur. 

Daarna zijn de kunstwer-

ken van Fred Blei tot 3 mei 

op afspraak (023- 5731524) te 

bezichtigen.

Nieuwe website
Muziekschool New Wave zet 

op maandavond 6 april om 

19.00 uur De Krocht weer op 

z’n kop. Het zijn dan weer 

de Popbands van de mu-

ziekschool die zich aan het 

publiek presenteren. Het 

jaarlijks terugkerend feest 

is gratis toegankelijk voor 

leerlingen, familieleden en 

overige belangstellenden. 

Meer informatie over de 

muziekschool, de presenta-

ties en het lesaanbod staat 

op de kersverse website 

www.newwavezandvoort.

nl.

Hekwerk tegen honden

Van de week kwamen bij de 

redactie diverse meldingen 

binnen over het plaatsen 

van hekken langs het wan-

delpark Kostverloren. De be-

tonnen palen met de oude 

prikkeldraadafrastering zijn 

verwijderd voor een afras-

tering van schapendraad en 

houten palen. De nieuwe af-

rastering moet een duidelij-

ke scheiding aangeven tus-

sen het losloopgebied voor 

door Nel Kerkman

In plaats van door de Kerk-

straat, was er nu voor geko-

zen om de route van de ren-

ners langs het Gasthuishofje, 

Gasthuisplein richting 

Raadhuisplein te laten lo-

pen. Dit parcours bleek een 

obstakel voor mensen die 

het Gasthuisplein wilden 

bezoeken, waar de meeste 

activiteiten plaatsvonden. 

Toen de aanwas van de ren-

ners minder werd konden 

belangstellenden snel over-

steken. Het gevarieerde pro-

gramma werd om 13.30 uur 

geopend met enthousiaste 

zang van Henry en Honnee 

(Popstars en X-factor). 

Daarna zong het Zandvoorts 

Mannenkoor onder andere 

het toepasselijke lied ‘You’ll 

never walk alone’ voor de 

passerende renners. Beslist 

een topper was Studio 118 

Dance die met veel spirit 

de vele toeschouwers lieten 

genieten van hun danspres-

taties. Vooral de kleintjes 

van de dansstudio zijn al-

tijd vertederend om te zien. 

Ook de jeugdige Remy van 

’t Hof had een druk week-

endje want ook zaterdag bij 

de opening van het strand-

seizoen speelde hij op zijn 

saxofoon.

Alle hoekjes en plekjes van 

het Gasthuisplein waren 

goed benut. Eindelijk werd 

de jeu de boulesbak eens 

gebruikt. Vier studenten van 

QuatroBT hielden de klein-

tjes actief bezig met touw-

trekken en een warming up. 

De Zandvoortse turnvereni-

ging O.S.S. gaf 3 keer een 

perfecte demonstratie op 

de lange mat, onder de kas-

tanjeboom stond Sunparks 

aan Zee met een prijsvraag 

en in de Herbalife-stand 

waren gezonde ‘shakes’ 

verkrijgbaar. Bij de ingang 

van het Raadhuis demon-

streerde de Nederlandse 

Taoïstische verenging Tai 

Chi onverstoorbaar de com-

binatie van de doorgaande 

bewegingen. 

Je kwam eigenlijk ogen te 

kort, overal waren er activi-

teiten. Op het Raadhuisplein 

stond de brandweer met de 

materialen waarvoor veel 

belangstelling was, een 

dweilorkest ondersteunde 

de renners vrolijk en het 

Zandvoorts Mannenkoor, dat 

ondertussen verhuisd was 

naar het muziekpaviljoen, 

hield dapper stand tegen de 

té luide basklanken uit de 

boxen van het Gasthuisplein. 

Het dorpsfeest werd afge-

rond met een spetterende 

demonstratie spinning en 

karate door Kenamju, ter 

hoogte van café Neuf. 

Het kon niet beter! Zelfs de weergoden hadden zin in het 
feestje van de tweede editie van het groots opgezette 
hardloopevenement. Niet alleen was de temperatuur voor 
de renners ideaal, ook de organisatoren die in het dorp een 
uitgebreid evenementenprogramma hadden opgesteld 

waren tevreden. 

Dorpsfeestje tijdens Circuit Run 2009

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52

Donderdag 23 april
Aanvang 17.00 uur

Danzee culinair
Cocktails, Kaas & port, Sushi,  

voorgerecht, oesters, Hoofdgerecht, 
Rosé Champagne, Dessert

Live muziek: Mireille en
The Brooklyn Brothers 

Kaarten à € 30,- p.p.

evenementen agenda

a
pr

il
a

pr
il

a
pr

il
a

pr
il April

Toneeluitvoering - Wim Hildering speelt ‘Niets 

is voor altijd’. De Krocht, aanvang 20.15 uur

Workshop cartoon tekenen - Zandvoorts 

Museum, anvang 13.30 uur

Beneiet concert  o.a. Beach Pop Singers en 

Zandvoorts Mannenkoor zingen voor Congo. 

Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur. Toegang € 10

Antiek-curiosa markt - tevens verzamelaarsbeurs. 

Pluspunt Noord, 10-16.00 uur 

Jazz café  The Mainstream Jazzcombo in café Alex, 

aanvang 16.30 uur

Paasraces - Circuit Park Zandvoort

Muziekpaviljoen  The Flying Dutchmen. 

Aanvang 13.30 uur

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 14 • 2009

3+4 

4+5

5

5

5

11+13

13

Ga je straks school verlaten of ben je op zoek naar een andere baan, let dan op!

Begin mei komt onze nieuwe verkoopwagen met een veel ruimer assortiment: 

vis-snacks-softijs-blikjes-slush puppy-etc.

Hierdoor zijn we nu op zoek naar een extra vaste medewerker (voor 40 uur).
5 dagen - werktijden van 11.00 tot 19.00 uur - ook in het weekend

Bij ons is klant nog steeds koning, dus klantvriendelijkheid staat voorop. Voel jij dit 

ook zo, kom dan snel langs en zie hoe het is om op de mooiste locatie te werken.

Standplaats Boulevard Barnaart (t.o. Sunparks hotel)

Peatrick Berg, tel. 06-51 353 653

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvoverspreiders.nl

We gaan er tegenaan

zodat u gezellig in ons

café kunt staan

Binnenkort openen we onze deuren
Helen   Rob

Yvo   Daniëlle

Haltestraat 32

2042 LN Zandvoort

www.cafefier.nl

Vis en Vleesspecialiteiten restaurant DE ALBATROS 
is per direct op zoek naar 

MEDEWERKERS BEDIENING  

en ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER. 

Min. 21 jaar en ervaring vereist. Fulltime en Parttime beschikbaar. 
Wil jij ons gezellige team komen versterken?? 

Neem dan contact op: Tel: 023-5712524

Haltestraat 26 - Zandvoort
023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl

Remy van ’t Hof Touwtrekken
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Na haar studie aan het con-

servatorium verdiepte zij 

zich in Rio de Janeiro nog 

verder in de richting van de 

Braziliaanse muziek. In de 

jaren ‘80 maakte ze furore 

met de Braziliaanse fusion-

Het Krim Kamer Koor, dat uit 

twintig jonge getalenteerde 

zangers en zangeressen be-

staat, heeft als thuisbasis 

Simferopol, de hoofdstad 

van de Krim in Oekraïne. 

Het koor staat onder de 

bezielende leiding van di-

rigent en oprichter Igor 

Mykhaylevsky. De zachtheid 

van klank en het enorme be-

reik van de koorleden maken 

dat het koor intussen in vele 

Europese steden een begrip 

is geworden. 

Het deel voor de pauze be-

stond grotendeels uit elf 

delen uit de a capella gezon-

gen liturgie van de Heilige 

Johannes Chrisostomos, 

getoonzet door Mikhail 

Schukh, een in 1952 geboren 

componist van zowel vocale 

als instrumentale muziek. 

Zijn muziek is licht, helder, 

vernieuwend maar desal-

niettemin geworteld in een 

diep religieuze gedachte. De 

prachtige stemmen bezorg-

den menig bezoeker koude 

rillingen en in het bijzonder 

de solisten wisten regelma-

tig te ontroeren. Zo zong 

de intrigerende sopraan 

Evgeniya Volkova de ster-

ren van de hemel en was ie-

dereen onder de indruk van 

bas Vladimir Gomba, vooral 

overweldigend in het voor-

laatste lied voor de pauze. 

formatie Batida, waarmee 

ze drie albums opnam en 

optredens verzorgde in bin-

nen- en buitenland. In 1995 

verscheen haar eerste solo-

album. Koning is zangdocent 

aan de conservatoria van 

De tenor Denis Ben’ko  heeft 

niet alleen een geweldige 

stem, wat vooral tijdens het 

krachtig gezongen ‘Halleluja’ 

naar voren kwam, maar be-

speelde in het tweede deel 

ook diverse instrumenten.

Het repertoire na de pauze 

bestond uit populaire volks-

liedjes uit zowel Oekraïne, 

Rusland als Letland, die wel 

met muzikale begeleiding 

werden gebracht. De zange-

ressen zagen er prachtig uit 

en wisten het publiek vooral 

in het vrolijke liedje ‘Ti-ri-ri’, 

waarin zij plagend en uit-

dagend zongen, te bekoren. 

Ook sprankelend waren ‘De 

sparrenboom’ en ‘De eiken-

boom’. Afgesloten werd met 

‘Wind, waai’, waarbij het 

volledige koor met kaarsen 

door de kerk liep. Het ovati-

onele slotapplaus was dan 

ook volkomen terecht.

Zowel in de pauze als na af-

loop konden de bezoekers 

Cd’s, matrioska’s, iconen en 

andere spullen kopen. De 

opbrengst komt geheel ten 

goede aan de in 2003 op-

gerichte koorschool. Deze 

school biedt een podium 

aan jong talent, dat anders 

onherroepelijk verloren zou 

gaan gezien de slechte eco-

nomische achtergrond van 

deze kinderen.

Amsterdam en Rotterdam en 

geeft regelmatig workshops 

en gastlessen. Ze is ook sa-

mensteller en presentator 

van het tweewekelijkse mu-

ziekprogramma Sounds Of 

Brazil op de Concertzender.

Het concert, op zondag 5 april 

aanstaande in De Krocht, 

begint om 14.30 uur. De en-

tree bedraagt € 15, studen-

Komende zondag zal Josee Koning een concert geven in 
het kader van de Jazz in Zandvoortserie. Zij is misschien 
wel de meeste Braziliaanse zangers van ons land. 

Ondanks de vele buitenactiviteiten was de Protestantse 
Kerk zondagmiddag zeer goed gevuld. De bezoekers heb-

ben daar absoluut geen spijt van gekregen. Integendeel 
zelfs. De stichting Classic Concerts was er in geslaagd dit 
geweldige koor, dat een drie weken durende tournee 
door Nederland maakt, nu voor het eerst naar Zandvoort 
te krijgen en dat zal hopelijk niet voor het laatst zijn.

Braziliaanse klanken van Josee Koning in De Krocht

Volop genieten van 

het Krim Kamerkoor

De kerk was goed gevuld

ten betalen € 10. Na afloop 

van het concert bestaat de 

mogelijkheid om gebruik te 

maken van een 5-gangen ver-

rassingsmenu in café Neuf. 

De kosten voor het diner 

bedragen € 26,50 (normaal 

€ 31,50). Deze prijs is echter 

exclusief de toegang tot het 

concert. Reserveren voor dit 

diner kan via hansreymers@

online.nl of 06-53578496.

BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 

www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke

Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007

M.: 0655 – 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;

•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 

 aankoop, verhuur en beheer;

•	 No cure, no pay;

•	 Gratis waardebepaling van uw woning;

•	 Gratis hypotheekadvies;

•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl, 

 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

 * Vraag naar de voorwaarden

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Martinus Nijhoffstraat 47  Zandvoort

Haarlemmerstraat 78  Zandvoort

Lijsterstraat 5  Zandvoort
•	 In	de	geliefde	“Vogelbuurt”	gelegen	riante,	nagenoeg	vrijstaande	woning	op	een	perceel		

van	636	m²	met	voortuin,	royale	achtertuin	(450	m²)	op	het	oosten,	eigen	oprit	voor	2	auto’s		
en	een	garage!	

•	 Gelegen naast het zgn. “Mussenpad” en op steenworp afstand van de Amsterdamse Waterleidingduinen;

•	 Dit charmante woonhuis verkeert in een redelijk goed onderhouden staat, echter dient wel grotendeels 

gemoderniseerd te worden;

•	 Begane grond: o.a. royale hal met voorportaal, toegang tot kelder, toilet met fontein, riante tuingerichte L-vormige 

woonkamer met rondom raampartijen, openslaande deuren naar de zijtuin, toegangsdeur naar de achtertuin en 

gashaard, keuken met toegang tot de aangrenzende tuingerichte serre met rondom raampartijen en schuifpui  

naar de achtertuin, trapopgang naar…

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers met div. vaste kasten (1 slaapkamer met openslaande deuren naar balkon), 

badkamer met o.a. ligbad en wastafelmeubel, separaat 2e toilet, trapopgang naar…

•	 2e verdieping: 2 slaapkamers met div. bergruimtes achter knieschotten;

•	 Deze woning kent een aantal bijzondere oorspronkelijke details: authentieke sierradiatoren, glas in lood details;  

•	 Nagenoeg vrijstaand: alleen middels garage grenzend aan naastgelegen woonhuis;

•	 Voortuin (ca. 8,0 X 15,0 mtr) is gelegen op het westen. Royale en diepe achtertuin (ca. 30,0 X 15,0 mtr) 

op het oosten gelegen;

•	 Woonoppervlakte ca. 170 m², perceel 636 m², inhoud ca. 475 m³.

•	 Stijlvol	wonen	in	een	bijzonder	fraai,	”typisch	Zandvoorts”	woonhuis,	welke	tot	in	perfectie	is	
gerenoveerd?	Dat	kan	in	deze	halfvrijstaande,	karakteristieke	Zandvoortse	verandawoning	(bj	1906)	
met	gezellige	voortuin	en	besloten	achtertuin	op	het	zuiden!

•	 Deze woning is de afgelopen jaren –met behoud van diverse originele details- volledig en zeer smaakvol 

gerenoveerd en gemoderniseerd;

•	 Gesitueerd aan het begin van de Haarlemmerstraat, aan de rand van het “Groene Hart”, 

op loopafstand van dorp, strand en duinen;

•	 Begane grond: o.a. overdekte entree, hal, luxe toilet (wandcloset) met fontein, sfeervolle woonkamer-en-suite met 

voorkamer met o.a. openslaande deuren naar de voortuin, authentieke art déco schouw, achterkamer met  

openslaande deuren naar achtertuin, royale, luxe woonkeuken voorzien van div. hoogwaardige inbouwapparatuur, 

kelder, fraaie trapopgang naar…

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, luxe badkamer met o.a. hoekligbad (whirlpool), dubbele wastafel, 2e toilet 

(wandcloset), douchecabine, overdekt balkon op het zuiden en balkon op het noorden;

•	 De woning beschikt over een voortuin met veranda op het noorden en een besloten, onderhoudsvriendelijke 

achtertuin op het zuiden met houten schuur;

•	 Wanden en plafonds in gehele woning strak gestuukt, originele paneeldeuren door gehele woning, zeer hoog 

afwerkingsniveau, zeer luxe en duurzame materiaaltoepassing;

•	 Woonoppervlakte ca. 140 m², perceel 167 m², inhoud ca. 400 m³.

•	 Moderne	eengezinswoning	met	o.a.	sfeervolle	living,	moderne	badkamer,	5	(voorheen	4)		
slaapkamers,	voor-		en	besloten	achtertuin!

•	 Deze tussenwoning is gelegen in de geliefde en kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;

•	 Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje;

•	 Begane grond: o.a. toilet vzv fonteintje, sfeervolle, tuingerichte living met toegangsdeur naar en zicht 

op de tuin, eenvoudige open keuken vzv diverse inbouwapparatuur;

•	 1e verdieping: 4 (voorheen 3) slaapkamers, moderne badkamer vzv doucheruimte, wastafelmeubel 

met dubbele wastafel en 2e toilet (wandcloset);

•	 2e verdieping: 1 ruime slaapkamer met dakkapel;

•	 Voortuin op zuidoosten en achtertuin (ca. 60 m², 11 mtr diep) op noordwesten met achterom 

en stenen schuur;

•	 Woonoppervlakte ca. 110 m², perceel 125 m², inhoud ca. 300 m³.

Vraagprijs: € 698.000,- k.k.

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

Vraagprijs: € 319.000,- k.k.

nieuw

nieuw

nieuw

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezin-

gen op 3 maart volgend jaar wil de Zandvoortse 

Courant de huidige portefeuillehouders aan het 

woord laten over de za-

ken die hun portefeuille 

aangaan en die zij dit 

jaar nog willen realise-

ren. Deze week is het 

woord aan wethouder 

Gert Toonen, die aantal 

belangrijke portefeuil-

les beheert.

In aanloop naar de verkiezingen

De Middenboulevard moet 

dit jaar toch echt een ge-

woon project worden en 

niet langer omstreden 

zijn vindt de wethouder: 

“Rust en zekerheid zijn 

nodig. Twee zaken kun-

nen daarvoor zorgen: een 

goed bestemmingsplan, 

met draagvlak, en een 

begin met de echte ont-

wikkeling op (een van) de 

polen. Die zekerheid is niet 

alleen voor Zandvoort van 

belang maar ook voor de 

buitenwereld. Provincie, 

Hoogheemraadschap, Rijk 

en zelfs metropoolregio 

Amsterdam letten goed 

op Zandvoort. Als achterop 

geraakte badplaats hebben 

we hen nodig om er weer bo-

venop te komen. Zekerheid 

is ook nodig om investeer-

ders aan te trekken. Kansen 

en geld komen er alleen 

als we nu bewijzen dat we 

koers houden. Na twintig 

jaar voorbereiding moet het 

lukken. Met de aankoop van 

de ‘hoed’ (19e verdieping) van 

Palace door De Key, is de eer-

ste investeerder die het ziet 

zitten over de streep.”

In Zandvoort bestaat behoor-

lijk consensus over de toe-

komst van onze badplaats 

zoals verkend in Koersnotitie 

en Dialoognotitie. Er is een 

voorkeur voor een authentiek  

dorp, met goede kansen voor  

jaarrondtoerisme. Het moet  

Parel aan Zee plus wor-

den in de uitgewerkte 

Structuur-visie 2025 

die dit jaar ook vast- 

gesteld moet worden. 

Het is de moeder van 

alle bestemmingsplan-

nen. De nieuwe wet  

op de Ruimtelijke 

Ordening schrijft voor 

dat het geen vrijblij-

vend stuk mag zijn, 

dus dat wat er in staat, 

moet ook worden na-

gekomen. Ook dat 

schept zekerheid voor 

de langere termijn. Net als de 

nieuwe bestemmingsplan-

nen die het college naast de 

Middenboulevard nog on-

der handen willen nemen: 

Centrum en Recreatiepark.

Een authentiek dorp vraagt 

om monumentenbeleid. Dat 

wordt na te zijn wegbezui-

nigd nu weer opgepakt. Veel 

Zandvoortse ambities han-

gen af van een oplossing voor 

de kustverdediging. “Ik zal 

me sterk blijven maken voor 

een doorbraak in het denken 

zodat we ondergronds kun-

nen parkeren bij tenminste 

het Watertorenplein. Daarbij 

kan ook een kleine jachtha-

ven aan zee een rol spelen 

door de zandaangroei die 

dat genereert, waardoor we 

als vanzelf veiliger worden”, 

zegt Bierman. 

Met experimenten wil Bier-

man meer woonruimte ge-

schikt en bereikbaar maken 

voor ouderen en jongeren. 

“De starterslening voor koop-

woningen is zo een experi-

Ook wethouder Marten Bierman realiseert zich dat het laat-

ste jaar voor de verkiezingen is aangebroken. Dat hij niet in 
Zandvoort woonachtig is, is geen enkel beletsel gebleken 
voor zijn binding met het Zandvoortse, zoals zijn duoexpo-

sitie met Hans van Pelt in het Zandvoorts Museum nog eens 

illustreert. Als projectwethouder Middenboulevard wordt 
hij regelmatig in de spotprenten van Van Pelt op de hak ge-

nomen. Daar moet een bestuurder tegen kunnen vindt hij.

ment en de eerste reiken we 

toevallig deze week uit. Die 

regeling evalueren we nog. 

De prestatieafspraken met 

De Key bieden ook ruimte 

voor meer experimenten 

die we dit jaar willen be-

nutten. In samenwerking 

met De Key doen we nog 

onderzoek naar de aanpak 

van huurfraude”, zegt de 

wethouder. Dat kan legale 

woonruimte opleveren, zo 

blijkt uit ervaringen elders. 

Ook doet Zandvoort samen 

met De Key dit jaar nog een 

woningmarktanalyse. 

Dan zijn er nog van die min-

der zichtbare maar wel be-

langrijke zaken die in dit jaar 

nog worden gerealiseerd 

zoals de Basisregistratie 

adressen en gebouwen 

(BAG). “Tenslotte nog even 

dit: we zijn er in geslaagd 

om aandacht te krijgen 

voor de bijzondere positie 

die Zandvoort inneemt. Aan 

veel vergadertafels is de 

badplaats onderwerp van 

gesprek. Amsterdam vindt 

Zandvoort de badplaats 

van de Metropoolregio. De 

provincie zint op een pi-

lot voor ons dorp, waarin 

kustversterking en ruimte-

lijk economische ontwik-

keling samengaan. Het 

Rijk denkt mee en De Key 

investeert. Ze hebben zin 

in Zandvoort”, sluit hij en-

thousiast af. Bierman vindt 

het een uitdaging om dat 

momentum vast te houden 

en uit te bouwen. Het kan 

in de ogen van Bierman nog 

een mooi jaartje worden 

voor Zandvoort.

Wethouder Marten Bierman
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Actie 
Kinderhulp Congo

GIRO 
3444

Zaterdag 4 april

De geplande activiteiten voor Zaterdag 4 april, Marktplaats voor 
Congo, Spelletjesmiddag en Veilingavond gaan wegens geringe  
belangstelling niet door.

Wij nodigen u allen uit voor de slotactiviteit op zondag.

Programma Zondag 5 april

Benef ietconcert 

The Beach Pop Singers i.s.m. het Zandvoorts Mannenkoor
15.00 uur Protestantse kerk (entrée � 10,-)

Kaartverkoop voor dit unieke concert van The Beach Pop Singers 
zijn te koop bij Bruna Balkenende, Pluspunt Zandvoort Noord en 
de VVV in de Bakkerstraat

Informatie kunt u opvragen bij het actiecomité.
www.zandvoorthelpt.nl & www.kinderhulpcongo.nl

Email: zandvoorthelptcongo@gmail.com
Tel: 0703459202

SPA & Beauty Zandvoort

12 april is het eindelijk zover. Na maanden van voorbereiding en verbouwing  

opent Alessandro SPA & Beauty Zandvoort haar deuren aan de Hogeweg 29!

Vanaf zondag 12 april 15:00 uur bent u bij ons van harte welkom voor een  

exquise moment van rust en ontspanning.

SPA, Wellness, Nails, Manicure, Pedicure, Anti Aging, Zuurstofbehandelingen,  

Derma shape, Wellness Sunrise Zoncabine*, IR Sauna*,Mineral Make up,  

Visagie, Massages etc. (* begin mei)

Onze hoog opgeleide en zeer ervaren schoonheidsspecialiste en stylistes  

werken uitsluitend met zeer hoogwaardige producten en exclusieve merken.

We hopen u op zondag 12 april vanaf 15 uur te mogen verwelkomen voor een  

kennismaking en om samen met u het glas te heffen op  

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort waar uw welbehagen onze inspiratie is.

Op verzoek sturen we u de prijslijst toe en kunt u vanaf nu reserveren.  

Op alle reserveringengeplaatst voor 12 april krijgt u 20% korting op alle behandelingen!

info@alessandro-spa.nl

Only Quality Has A Future

t/m 12 April 15% korting op  

uw Dior aankopen. 

Bij besteding vanaf € 75,00 

ontvangt U tevens een luxe  

Dior Beautybag cadeau*

Komende zondag 5 april organiseert Pluspunt Noord voor 
de eerste keer een antiekcuriosa markt / verzamelaars-

beurs. De markt wordt van 10.00 tot 16.00 uur gehouden 
in het Pluspunt gebouw, Flemingstraat 55. De toegang is 
gratis en u  kunt in de wijk vrij parkeren.

Vorig jaar rond deze tijd vond er ook een grote verbouwing 
plaats bij snackbar ‘t Plein, toen broodjesketen Bakerstreet 
onderdeel van de zaak werd. De twee broers Robert en 
Alexander Slag blijven de vinger aan de pols houden en 
nemen nu in drie dagen de andere, de zogenaamde ‘vette’, 
kant rigoureus onder handen. 

De Fotokring Zandvoort organiseert haar jaarlijks terug-

kerende fotoexpositie ook dit jaar weer in de Openbare 
bibliotheek te Zandvoort. Het is de gebruikelijke afsluiting 
van het ‘clubseizoen’ in de maand april. Het wordt de 52ste 
expositie in haar 59 jarig bestaan.

Drie productinnovaties staan centraal tijdens de open da-

gen bij bakkerij Van Vessem & Le Patichou op 4 en 5 april 
aanstaande. Het Monnikenbrood Blond, de Twirl en de Tas-

ty Bites worden dan geïntroduceerd.

Er zijn nog enige tafels be-

schikbaar. Mocht u mee 

willen doen dan kunt u een 

inschrijfformulier verkrijgen 

aan de receptie van Pluspunt 

Noord. De tafelhuur bedraagt 

€ 10,- (1.80 meter). Ook dit 

keer wordt er  weer koffie 

(€ 1,-) en versgebakken ap-

peltaart van het Appeltaart-

Imperium (€ 1,75) geserveerd. 

Zoals altijd is Rina Franzen  

weer vertegenwoordigd 

Behalve een automatische 

vetfilterinstallatie komt er een 

veel grotere bakwand, die veel 

meer capaciteit biedt bij het 

frituren in 100% plantaardig 

vet (met 0,01% transvet: hier-

voor is zelfs een oorkonde 

gegeven). De aardappelen 

worden nu, echt ambachtelijk, 

beneden in het zicht van de 

klant gesneden en tot over-

heerlijke huisgemaakte frites 

verwerkt, waardoor het zelfs 

heel gezond is om bij ‘t Plein 

patat te eten. 

Het assortiment snacks wordt 

uitgebreid van de 12 naar 26 

soorten, die in een nieuwe vi-

trine overzichtelijker getoond 

kan worden. Kwaliteitsslager 

Marcel Horneman gaat on-

der andere de hamburgers, 

shaslicks en satés leveren. 

Van Kwek keboom wordt de 

hele lijn bijzondere kroket-

ten geleverd en dat biedt 

onder meer een keuze uit de 

heerlijke garnalenkroket, de 

goulashkroket, maar ook een 

aspergekroket!

De saphoek wordt uitgebreid 

Voor een nieuwe en toch 

voordelige zomeroutfit voor 

uw kind bent u aankomen-

de zondagmiddag 5 april 

weer welkom bij de half-

jaarlijkse kinderkledingver-

koop van kinderdagverblijf 

Pippeloentje. Deze verkoop 

trekt iedere keer weer veel 

vaste klanten (zelfs uit de 

verre omtrek), want er is 

voldoende keus aan nieuwe 

kinderkleding van beken-

de populaire merken voor 

ten minste de helft van de 

prijs. Dus zeker in deze tijd 

van bezuinigen de moeite 

waard. En let op; ook in de 

grootste kinder(tiener)ma-

Bij de Dobey’s dierenspeciaal-

zaken is het altijd feest! Dobey 

is immers dol op dieren, maar 

ook op hun baasjes en daar-

om zijn er regelmatig prijzen 

te winnen bij Dobey. Mireille 

Verkuisen heeft meegedaan 

aan de prijsvraag uit de Dobey 

Tijdens de expositie, van 

woensdag 1 april tot en met 

dinsdag 28 april in bibliotheek 

Duinrand, worden ruim 40 fo-

to’s geëxposeerd. Op zaterdag 

18 april van 10.00 tot 14.00 uur 

is er een ‘open dag’, waarbij de 

Het Monnikenbrood Blond 

is de lichte variant van 

Monnikenbrood. Ook het 

Monnikenbrood Blond vol-

doet aan de “Ik Kies Bewust” 

eisen. De Twirl is een brood 

van een biologische desem-

soort. De variant die u op de 

open dagen kunt proeven is 

de ‘Rosti-Twirl’, een zeer sma-

kelijk brood met aardappel-

vlokken door het deeg. Een 

primeur op de Nederlandse 

markt! Het derde nieuwe 

product dat te proeven valt 

met haar kraam met inte-

ressante spullen waarvan 

de opbrengst geheel ten 

goede komt aan de stich-

ting Tsunami Weeskinderen 

in Sri Lanka. Mocht u voor 

dit goede doel nog spulletjes 

beschikbaar willen stellen 

die passen binnen het kader 

van deze markt, dan kunt u 

Franzen telefonisch bereiken 

op 020-6595177. Zij zal deze 

spulletjes dan persoonlijk bij 

u komen ophalen.

met nog meer sapjes en verse 

vruchten, die heerlijk combi-

neren met de vierentwintig 

smaken soft ijs. De gebroeders 

Slag, die sinds vorig jaar te-

vens eigenaar zijn van de Febo 

automatiek, zijn zo overtuigd 

van de kwaliteit die zij leveren, 

dat zij zich dit jaar hebben 

aangemeld voor de Cafetaria 

top 100. In het najaar wordt 

hiervan de uitslag verwacht. 

De vernieuwde zaak gaat don- 

derdag 2 april om 09.00 uur 

weer open en om dat te vie-

ren kosten alle snacks tot en 

met a.s. zondag slechts € 1,- 

per stuk!

Snackbar ‘t Plein, Kerkplein 

12, is zeven dagen per week 

geopend van 09.00 tot 22.00 

uur. Binnen een paar weken 

zijn de volgende websites 

in de lucht: www.snackbar-

hetplein.nl en www.brood-

jezandvoort.nl Als je geïnte-

resseerd bent om het team 

te komen versterken ben je 

van harte welkom. Neem dan 

even contact op met Robert of 

Alexander, tel. 573 2625.

ten is er volop keuze! Het is 

bovendien voor zowel ou-

ders als kinderen een gezel-

lig weekend-uitstapje, want 

binnen is er koffie, thee en 

limonade en met mooi 

weer kunnen de kinderen 

heerlijk buitenspelen. Het is 

dus zeker een aanrader om 

op 5 april tussen 12.00 uur 
en 16.00 uur even binnen te 

lopen bij Kinderdagverblijf 

Pippeloentje, Burgemeester 

Nawijnlaan 101 te Zandvoort 

(aan de achterkant van het 

“Huis in het Kostverloren”). 

Voor meer informatie: 

Relinde Adegeest, tel . 

5713665 of 5717628.

folder. Zij maakte daarmee 

kans op een Petz Sports spel-

letje voor de Nintendo Wii. Op 

www.dobey.nl heeft zij alle 

vragen goed beantwoord en is 

uit alle goede inzendingen ge-

trokken. Bij Dobey Zandvoort 

werd haar prijs uitgereikt.

meeste leden van de fotokring 

aanwezig zullen zijn en u 

meer kunnen vertellen over de 

geëxposeerde foto’s en over de 

Fotokring Zandvoort als club. 

Nadere inlichtingen bij de se-

cretaris, tel. 023-5244398.

zijn de Tasty Bites. De tasty 

Bites zijn op basis van plant-

aardige olie en door toevoe-

ging van vezels gelijkstaand 

aan het aantal vezels van 

twee volkoren boterham-

men. Ze zijn verkrijgbaar in 

de variaties ‘Chocolats and 

Nuts-explosion’, ‘Apple and 

More’ en de ‘Carrot Bite’. De 

deuren van de bakkerij aan 

de Hendrik Figeeweg 3f in 

de Waarderpolder zijn op bo-

venstaande dagen geopend 

van 09.00 tot 16.00 uur.

Zandvoortse antiekcuriosa 

markt / verzamelaarsbeurs 
‘t Plein weer verbouwdKinderkledingverkoop 

bij Pippeloentje

Prijsuitreiking bij Dobey

Jaarlijkse expositie  

Fotokring Zandvoort

Open dagen bij  

Van Vessem & Le Patichou

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat 

de redactie het met de inhoud eens is. De redactie 

behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven 

in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Zwervers zijn ook mensen

Een oude journalistieke wijsheid luidt dat een columnist mag 

schrijven wat hij wil omdat hij columnist is. Maar mevrouw 

Brugman schiet wat mij betreft  lelijk uit de bocht  in haar 

column van 26 maart 2009. Dat station Haarlem een be-

schermd rijksmonument is, is helaas niet tot haar doorge-

drongen. Wel heeft ze oog voor een heuse, echte zwerver! 

Het is wat zo in de grote stad. Misplaatste vergelijkingen 

met blinde paarden en hondenkennels doen mij oprecht twij-

felen of mevrouw Brugman soms Staphorst met Haarlem 

verwart. Ik denk aan de honderden toeristen die deze krant 

onder ogen krijgen. Plaatsvervangende schaamte om zoveel 

Troskompasspruitjesgeur en ergernis over zoveel onwetend-

heid vechten om voorrang. Lachwekkend wordt het weer als ze 

schrijft dat ze een hekel heeft ‘aan doelloos staan en nergens 

op wachten’. Misschien kan ze eens tijdens de avondspits in 

haar autootje over de Gerkestraat Zandvoort inrijden ?

Ik reis  met het hele gezin bijna ieder weekend voor dag en 

ontij met de trein. En altijd tot volle tevredenheid. Geen last  

van kruispunten die levensgevaarlijk zijn omdat de verf op is. 

Geen last van zinloze wegopbrekingen die al maanden duren 

zonder dat het einde in zicht is.

En ja, station Haarlem heeft inderdaad een supermarkt, een 

boekhandel, 2 restaurants en 4 koffiecorners, die tot laat 

open zijn. Door met de trein te reizen draag je ook bij aan een 

schoner milieu.  En ja, je komt ook nog eens andere mensen 

tegen. Zwervers, mevrouw Brugman, misschien is het aan uw 

aandacht ontsnapt,  zijn trouwens ook mensen.

Maurits van Rijswijk

Printing People Zandvoort

Tel. 023-8887255
Printing People Design

Kleine Krocht 2 

2042 JN  Zandvoort

Voor al uw groot formaat print- en drukwerk

zandvoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl

Dit design is gerealiseerd door: 

Alex en Robert Slag met medewerker Mimoum
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Behang en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PCPROBLEMEN. 
Advies en aanleg (draad-

loos)  netwerk. Ook 

avonden/weekend. Rep-

it, totaal service voor 

computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 

www.tradeard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 
Voor al uw kleine klussen  

in en om het huis. Redelijke 

prijs. Voor info: 06-1423 2051 
.................

Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 

afspraak, ok ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230

ZANDKORRELS
Cursus nailstyling

Nagelstyliste worden 

begint bij A.B. Nails 

in Haarlem/ Kom naar de 

gratis introductieavond. 

Meer informatie  

op www.abnails.nl of 

bel 023-5245005
.................

Trimsalon 

Chichic in Zandvoort

Bel voor een 

afspraak: 06-41960517 

of 023-5400608
.................

Voetrelex opent 

energiebanen in uw 

lichaam. Voetreflex 

50min. of massage 50 

min. € 27,50. Info: 5716793
.................

Wat vriendschap voor 

je kan bereiken kun je 

in café Fier bekijken!
.................

Nagelstyliste in oplei-

ding, i.b.v. certificaat, zet 

nieuwe nagelset vanaf 

€25,=. Ik kom ook bij u 

thuis. Tel. 06-1266 6066
.................

Met spoed gevraagd voor 

postbezorger van TNT: 

kamer te huur. Liefst in 

Zandvoort. Huur tot ca. 

€ 300. Tel. 06-15525400

KINDERKLEDINGVERKOOP
van topmerken !

o.a. FREESOUL, O’NEILL, DIESEL,  

CLAESENS, G.BRO, G.SIS, MISS SIXTY 

GUESS, REPLAY, , ENERGIE, NO-NO,  

DIESEL, IKKS, RA-RE, NOLITA, 40WEFFT

winterkleding en maillots !

ZONDAG  5 APRIL
van 12:00 uur tot 16:00 uur

alles nieuw !
tot 70% korting !

(er is een pinapparaat aanwezig)

Op Kinderdagverblijf 

Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort

Paasweekend
10-13 april 

DE SALON
Bilderdijkstraat 30 zw

2041 NK Zandvoort

06-43049362

* Gratis wash off, bij aankoop van cellular vital cream.

* Cellular active day & night, nu samen voor maar € 175,- i.p.v. € 232,-

* Bij een La Colline behandeling van € 100,- een “special glow set” cadeau

t.w.v. € 110,- bestaande uit: wash off, exfoliator en een vital masker.

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Eerste paasdag gesloten
Tweede paasdag geopend

van 12.00 tot 17.00 uur

Altijd wat te doen, altijd gezellig!

Sponsored

by

C &
 A

High Tea Easter Edition & Olaf!

Zondag 5 april
High Tea Easter Edition: 14.00 - 16.00 uur.

Reserveren vóór donderdag 2 april aan de bar.

17.00 uur: zanger Olaf met Ned. talig!

Je huisdier ook een  
vrolijk Pasen, 
met een traktatie van Dobey
Grote Krocht 28, 2042 XL Zandvoort 

Tel.:023-5719345

Beter een vol paasei 

dan een lege dop!

Paashaas - of 

kuikentaart van Tummers:

alleen op bestelling!

Wij wensen u een Vrolijk Pasen.
Denk ook aan uw zakenrelaties!

Pizzeria - Shoarma - Grillroom

7 dagen per week geopend

Paasactie 1e en 2e Paasdag
Mixed grill Tel Aviv speciaal voor 2 personen

shoarma, kipfilet, lamskotelet, spareribs, döner, 2 pita’s, salade, 
stokbrood met kruidenboter, friet + 1 fles wijn € 30,-!

Thuisbezorging gratis vanaf € 10,-
zo t/m do van 16.00 - 23.00 uur
vrijdag en zaterdag van 
16.00 - tot 03.00 uur

U kunt ook online bestellen via
www.OnlineEten.nl
Haltestraat 23A - Zandvoort
Tel.: 023-571 43 11

Nieuw voorjaars/zomer
collectie in de winkel!

o.a. Just B, Isla Ibiza,  

Roxy, Street One, Fransa enz……

Ook alle lingerie in bijpassende lente kleuren 

(basic BH’s Lovable A t/m E cup).

Wilt u alvast een voorproefje kijk dan 

op de website www.rosarito.nl

Mode café (show) dinsdag 21 april 

Grote Krocht 20B - 023-5715697

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 8:30-18:00 za 8:30-17:00

Tegen inlevering

van deze bon

10% korting

op een paar

Birkenstocks

Schoonmaakbedrijf Vieira is per direct op zoek 

naar 2 dames of een echtpaar voor wekelijks 

schoonmaakonderhoud van een appartementen-

complex in Zandvoort.

Beheersing van de Nederlandse taal is een  

vereiste, betaling conform de CAO.
 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
 
Schoonmaakbedrijf Vieira

Tel: 023-5554606

Mob: 06-53849516

www.schoonmaakbedrijfvieira.nl

NIEUW bij Boudoir by Sara!!
Op donderdag 9 april zal Diana Wanders bij Boudoir van 
09.00 tot 18.00 uur een promotiedag Naildesign doen.
Zij maakt de mooiste creaties met acryl en acryl verf,  
nooit eerder gezien in Zandvoort!
Kom even binnenlopen voor een gratis proefnagel of  
je kan een afspraak maken om gratis je nagels op  
te pimpen die dag.
Ook zullen wij de bekende french manicure en de  
naturel nagel gratis bij je op zetten om te proberen  
en te kijken hoe kunstnagels  
aanvoelen en blijven zitten.
Graag tot 9 april!

Het wordt 
Pasen……

Kerkstraat 14, 

2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

maandags gesloten

Geen zin om te kokkerellen?

Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen voor ieder wat  

wils, zoals broodjes, saté,  

spareribs, diverse visgerechten  

of een uitgebreid diner.

U kunt het zo gek niet bedenken!

Bel: 5712102  
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

Paaswedstrijd!!! 
Versier onze paasboom met een zelf gemaakt ei! 

Voor 0 t/m 4 jaar, 5 t/m 12 en 13 jaar en ouder 

wordt eerste paasdag een prijs uitgereikt.

Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Maandag gesloten.

Di t/m vrij: 10.00-18.00 uur

Za: 10.00-17.00 Zo: 12.00-17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel.: 023 5720042

www.bloemenaanzee.nl

Nieuw
6 weekse beginnerscursus

6x voor € 30,-        vol = vol

Donderdags 18.00 - 19.00 uur
Start  9 april 2009

Sportcentrum Kenamju
023-5715829/ info@kenamju-zandvoort.nl/ www.kenamju.nl

spinning

Eigen merk zeker zo goed en veel goedkoper!

Gratis tweede kaartje voor een 
attractiepark bij besteding van € 15,-

Wij zijn 1e en 2e Paasdag
van 12.00 tot 17.00 uur geopend

Kerkstraat	31,	2042	JD	Zandvoort	Tel.:	023-5732268
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WELKOM IN ONZE VERNIEUWDE
VOMAR VOORDEELMARKT

We zijn er ongeloofl ijk trots op dat 
we u mogen ontvangen in onze 
vernieuwde Vomar Voor-
deelmarkt. Om u te 
bedanken voor uw 
 geduld de afgelopen 
dagen ontvangt 
u bij aankoop 
van minimaal 
20 euro aan 
 boodschappen 

een Gratis 
Appeltaart, 
600 gram 
t.w.v. 2.99

GRATIS APPELTAART ALSTUBLIEFT!

Vomar Voordeelmarkt • Celsiusstraat 192 • Zandvoort • 023 - 571 43 61 • Openingstijden maandag t/m zaterdag 08:00 tot 20:00 uur

Tijdens deze openingsweek ontvangt 
u van ons een waardebonnen-

boekje met maar liefst 16 euro 
openingsvoordeel. Deze 
waardebonnen kunt u vanaf 
volgende week maandag 
(6 april) inleveren bij Vomar 

Voordeelmarkt Zandvoort.

 
OPENINGSVOORDEEL
¤16.-

VOOR U
VAN VOMARVOORDEELMARKTZANDVOORT

MESSCHERP GEPRIJSD! 
DAT IS WAT U WILT.

De eerste selectie wordt gemaakt in de wei. 

De louter ambachtelijke bereiding vindt plaats 

vanuit onze centrale slagerij. Zo houden wij 

alles in eigen hand en kunnen wij u de kwa-

liteit bieden welke u van ons verwacht; top 

kwaliteit!Yvonne Drayer
Medewerkster Slagerij/Vleeswaren

Jeroen Wardenier
Sectorchef Kruidenierswaren

WIJNEN... VERRASSEND
LEKKER VOORDELIG!

Wijnen zijn ruimschoots vertegenwoordigd bij 

ons. U kunt uw keuze maken uit maar liefst 

250 soorten. Wij hebben 9 prachtige wijnen 

geselecteerd. Bij aankoop van een volle doos 

krijgt maar liefst 5% extra korting.

Aad Hoenderdos
Sectorchef Zuivel/Diepvries

ONZE COOLSTE 
AFDELINGEN

De coolste afdelingen bij Vomar Voordeelmarkt

zijn de zuivel en de diepvries. En nu door de nieuwe 

schuifpanelen en deuren zijn onze afdelingen ener-

giezuinig en milieubewuste afdelingen geworden. 

Zo zijn wij volop bezig met het milieu. En die 

besparing bereken we direct door in onze prijzen. Sonja van Steeden
Medewerkster Brood/Banket

OVENVERS, LEKKER 
EN GEZOND

Vomar brood is heerlijk vers en ambachtelijk 

brood uit eigen oven. Al ons brood wordt dagelijks 

vers gebakken. Onze eigen bakkerij bakt 47 

verschillende soorten heerlijk brood. Vomar brood 

is altijd heerlijk vers en lekker voordelig.

Bianca Swart
Sectorchef Non-Food

ONZE MARKTKOOPJES
Vomar Voordeelmarkt zou 

Vomar Voordeelmarkt niet zijn 

als we geen aandacht zouden 

schenken aan talloze huishou-

delijke artikelen. Van puur prak-

tisch tot echte sfeerbrengers. 

Zo krijgt de alles onder een dak 

voordeelmarkt echt inhoud. Nihat Çakir
Sectorchef Groente & Fruit

U KUNT DAUWDRUPPELS 
KOMEN TELLEN

Ons aanbod aan groeten en fruit is enorm 

uitgebreid en zoals u van ons gewend bent van 

de beste kwaliteit. Al voor dag en dauw worden 

de producten ‘van het land’ gehaald en dagvers 

gepresenteerd in onze filialen. Lekker overzich-

telijk en natuurlijk voordelig geprijsd.

Yvonne Vosse 
Hoofdcaissière 
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Zondag 5 april 17.30 - 21.30 
NME Events

Zondag 12 april 21.00 - 01.00 
1e Paasdag
Acoustic

Maandag 13 april 17.30 - 21.30 
Tweede Paasdag
NME Events

Donderdag 16 april Vanaf 20.00 uur 
Ik hou van Holland! 
met het Rembrandt Duo en Richard Hekkert

Zondag 19 april 17.30 - 21.30 
Dream Team

Zondag 26 april 17.30 - 21.30 
Cross-Over

Donderdag 30 april 20.00 - 24.00 
Koninginnedag
Combé

Sparen voor 
heerlijke wijn
Bestel in april een hoofdgerecht en u ontvangt 
een voucher* waarmee u kunt sparen voor 
een wijnarrangement. Heeft u drie vouchers 
gespaard, dan ontvangt u bij een volgend 
drie-gangendiner een wijnarrangement voor 
één persoon. Bij elke gang krijgt u dan een 
passend glas wijn. 

*Deze actie is niet geldig bij arrangementen, de 
dagschotel en in combinatie met andere acties, en is 
alleen geldig bij het inwisselen van drie vouchers. 

Laat u elke 
week verrassen!
In april is het casino vol verrassingen. De ene 
week een Mystery Jackpot, de andere week 
een spaaractie of een gratis drankje. 

Kijk op www.hollandcasino.nl/zandvoort of op de 

tv-schermen in het casino wat de verrassing van de week is.

Richting de 20 graden!

Het weekend weerbericht wordt gesponsord door:

Een solide hogedrukgebied 

dat zich verder opbouwt 

boven de Benelux, laat de 

atmosfeer netjes stabilise-

ren boven onze hoofden. De 

lucht wordt een stuk droger 

en voor hardnekkige wolken 

is dan voorlopig geen plaats 

meer. 

Vanaf vandaag zijn middag-

maxima tussen de 16 en 18 

graden niet ondenkbaar 

in Zuid-Kennemerland en 

mogelijk zelfs nog iets ho-

ger. Dat is best mogelijk als 

de wind voldoende aflan-

dig blijft waaien en de zon 

overuren maakt en zeker in 

een beschutte achtertuin 

komen we wel uit op die 

20 graden! Dan lijkt het 

warempel even op de voor-

zomer.

 

We krijgen nu een situatie 

met kans op grote (middag) 

temperatuurverschillen (tot 

wel 10 graden) tussen plaat-

sen die vlak aan zee liggen 

en het binnenland van 

Midden-Nederland. Door de 

sterke verwarming, vooral 

boven dat binnenland (in-

straling door felle aprilzon), 

stijgt de lucht snel op en 

stroomt koelere lucht toe 

van over het koude zeewa-

ter, dat nog een tempera-

tuur van 6˚C heeft. Zo kan het 

bibberen geblazen worden op 

Zandvoort bij 9 à 10˚C, terwijl 

het achterland van Haarlem 

nog 16˚C op de thermometer 

heeft. Mogelijk kan zoiets vrij-

dagmiddag al gaan optreden 

vlak aan zee, anders zaterdag 

wel, met een nog iets grotere 

kans op zeewind. 

In het aanstaande weekein-

de, vooral op zondag, is trou-

wens een kleine verstoring 

van het jubelende lentesfeer-

tje mogelijk, maar eerst dus 

ruim baan voor een paar zeer 

zonnige en droge dagen met 

uitstekende verwentempera-

turen, hoewel de nacht naar 

vrijdag nog koud uitpakt. 

Een droomstart voor onder 

andere het tennisseizoen dus 

deze keer en waarschijnlijk is 

het weerbeeld gedurende 

de avondperioden ook wel 

geschikt voor een mooie bal-

lonvaart, die trouwens wei-

nig wordt gemaakt boven 

de Randstad. April 2007 was 

een fenomenale weermaand, 

maar op dit moment lijkt de 

kans niet heel erg groot dat 

we wederom zo’n vlekkeloze 

episode gaan meemaken, 

maar wie weet?

weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 15 17 13 12-13

Min 3-4 4 5 6

Zon 90% 90% 75% 65%

Neerslag 5% 5% 10% 15%  

Wind o.n.o 3-4 n.o. 4 wzw. 3 wnw. 3

De lentevlag kan ier in top, want het is prachtig ‘geniet-

weer’. Het groene licht is gegeven voor een reeks voorbeel-
dige aprildagen met temperaturen die het inmiddels al 

belangrijk hogerop hebben gezocht. 

Spiegelcentrum Het Draaipunt

LENTE AANBIEDING
Spirituele Balans en Craniomassage 
Ter kennismaking  € 37,50
Wo Don Vrij en Zaterdag inloopmiddagen voor vrijblijvende 

informatie. Of bel 06/22487220 Spiegelcentrum - Kosterstraat 11/13Het idee om samen met dorpsgenoten een aantal circusvoorstellingen 

te geven in circus Rigolo was in 1984 een uniek gegeven. In 2009 willen 

de organisatoren van toen, Wim Peeters en Dick Hoezee, deze bijzonde-

re formule nogmaals aanbieden. Het enige verschil tussen het verleden  

en heden is de plaats waar het kleinste circus van Nederland komt te 

staan. In plaats van het terrein van Sterre der Zee, op de hoek Hogeweg/

Brederodestraat, is de voorstelling nu op het parkeerterrein Zuid.   

Circus Rigolo op het  
terrein van Sterre der Zee in 1984
Ruim 350 Zandvoorters (meer publiek kon niet in de 

tent) hebben zich kostelijk geamuseerd met de ver-

toningen van hun medeburgers. Want ga er maar 

eens aan staan, op te treden in een piste op een dikke 

laag zaagsel en dan acts op te voeren voor een en-

thousiast publiek. Pistekoorts was enkele artiesten 

dan ook niet vreemd. Vast staat wel dat de arties-

ten, die voortkomen uit alle lagen van de bevolking 

en op zichzelf een bonte impressie geven van het 

Zandvoortse leven er erg veel zin in hebben. Dit bleek 

onder andere op de eerste avond dat de werkbespre-

kingen werden gehouden. Verbaasde uitroepen als: 

“hé, doe jij ook mee?” en: “wat doe jij?” waren niet van 

de lucht. Iedere artiest hield echter angstvallig ge-

heim wat zijn/haar bijdrage zal zijn aan deze avond.

Wie deden er mee?
Het sfeertje onder de spotlights door Dico van Putten 

en zijn muzikanten, kon eigenlijk al niet meer stuk. 

Het waren toch de artiesten, die het succes in de 

Rigolo-piste kompleet maakten met hun stuk voor 

stuk boeiende nummers. Kwalitatief was er uiter-

aard verschil maar het dankbare publiek zag foutjes 

en professionele ruggensteuntjes graag over het 

hoofd. Men was gekomen om te lachen! Er waren 

verschillende knappe acts, zoals die van de sterke 

mannen anno 1900. In slechts enkele dagen hadden 

Marco Termes, Charles Moerenburg, Rob Bouman, 

Wim Peeters en Wil Preenen de tijd gehad om hun 

act in te studeren. Ondanks de toen al opgelopen 

blauwe plekken, verliep deze act geweldig met veel 

lachtranen. Jim Vermeulen liet als hondenmepper 

een gemotoriseerd vehikel met veel bombarie uit-

Hoog geëerd publiek

&Heden  Verleden

eenvallen en goochelaar Minko Meerburg gaf samen 

met de knappe Valerie en met hulp van gasten uit 

het publiek een knap staaltje van verdwijnen zien. 

Viervoeters ontbraken niet in het attractieve en veel-

zijdige programma. Netty Smit toonde haar aanleg 

voor paardendressuur en Hanna de Oude liet gei-

ten en honden moeilijke balanceerkunsten doen. 

Hoogtepunt was een voltigenummer door leerlin-

getjes van manege Ruitersportcentrum Zandvoort. 

De dorpspolitiek was vertegenwoordigd door Peter 

Ingwersen en Pieter Joustra, die ook in hun grap-

pig clownsnummer lieten doorschemeren niet van 

dezelfde partij te zijn. Dan was er tot slot adjudant 

Ab Barmentlo, die zowel solistisch als met het man-

nenkoor liet horen dat hij vocaal tot verrassende 

prestaties in staat is. In de sector van de kolder was 

daar Dien Hessels met haar wonderbaarlijke koe 

Coba. Het nummer van Miss Diana en boeienkoning 

mr. X.  die, ondanks het feit dat hij zelf een bierflesje 

kan openen, het hem niet lukte zich van de boeien te 

bevrijden. Ondanks het telwerk van spreekstalmees-

ter Gert Toonen die, dat mag zeker niet onvermeld 

blijven, zich bijzonder op zijn gemak voelde en een 

vlotte babbel in huis had wanneer er iets uit de hand 

dreigde te lopen. Het grote succes van deze avond 

heeft de initiatiefnemer Wim Peeters ertoe gebracht 

zijn gedachten te laten gaan over een herhaling vol-

gend jaar. 

Hebt u na het lezen van de geweldige optredens 

anno 1984 ook zin om onder leiding van de arties-

ten van circus Rigolo eind mei 2009 mee te doen? 

Neem dan contact op met Dick Hoezee 06-53475703 

of rigolo@casema.nl of kom op 31 maart aanstaande 

om 20.00 uur naar De Krocht.

Afgelopen vrijdag werd in café Koper een koperen jubileum gevierd. Op 6 september 1996 zijn Maaike Koper en Fred 
Paap, samen met Jan Peter Versteege gestart met het Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble, in de wandelgangen het 
‘Smartlappenkoor’ genoemd vanwege het vele snikken en tranengehalte. Het repertoire is intussen link uitgebreid met 
Shanty en andere zeeliederen en natuurlijk de leuke Zandvoortse liedjes van Gré.

In verband met de verjaardag was een speciale avond geor-

ganiseerd, waarvan de opbrengst naar de Congo-actie gaat. 

De kelen werden gesmeerd met een glaasje Congo likeur en 

er was een speciale Congo loterij. De opbrengst bedroeg € 

320 en uitbaters Maaike en Fred deden voor elke zanger nog 

een extra euro in de pot, waardoor de teller uiteindelijk op 

€ 400 kwam te staan. De vertegenwoordigers van de actie 

namen dit bedrag met genoegen in ontvangst en verklaar-

den dat voor dit bedrag 20 kinderen voor acht maanden 

verzekerd waren van levensonderhoud.

Koper jubileum zingt voor Congo
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Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

25% korting
op alle scootmobielen

uit voorraad

op = op!

Tel: 06-40601692    E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Tuinhuisje op maat
• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 

elke donderdag

Dagschotel à € 9,75
Wekelijks een wisselend menu

Grieks Restaurant Filoxenia
Haltestraat 49 - Zandvoort
Tel.: 023-5734920
www.filoxenia.info

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

sinds 1 april open!

Schoolstraat 3 te Zandvoort

Kom naar de Slender You studio en breng uw lichaam in conditie. Met Slender You 
kunt u optimaal in vorm blijven zonder veel inspanning. Uw spieren worden  

optimaal getraind zonder ze extreem te belasten. Benen, dijen, heupen, buik, borst 
en bovenarmen worden verstevigd zonder de bekende spierbundels te krijgen.

Voor iedereen die eenvoudig het lichaam in conditie wil houden.
Bel voor een proefsessie: tel. 06-1941 3733

Slender You Zandvoort

Locatie Noord Locatie Centrum

Wijksteunpunt  Willemstraat 20

 Zandvoort Noord 2042 VB Zandvoort

Flemingstraat 55 Tel: 023 571 73 73

2041 VW Zandvoort 

Tel: 023 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

Cursussen en wOrKsHOPs
Workshop e-mail.
Alles leren over e-mail

16 april 9:30 – 11:30 uur

Hoe overleeft u een vakantie in een Spaans sprekend land? 
Zomercursus Spaans 
Maandag 19:30 – 21:30 uur

11mei t/m 22 juni

 ACTiviTeiTen
De 1000 & 1 dingenclub
Van creatief tot cultuur. Wat wil jij?
Knutselen, verven, koken, techniek, toneel, film, sport, muziek, 
dans, uitstapje.
Een middag waar je van alles doet. Maar ook een middag waar 
jij kunt laten weten wat jij graag zou willen doen.
Elke woensdagmiddag van 15.15-17.00 uur voor kinderen van 
6 tot 12 jaar.

Prijs per middag € 2,--Tien rittenkaart:  € 15,--.

Kinder (PAAs)disCO vrijdAg 3 APril 2009
Deze maand is het thema pasen. Een DJ zorgt met  (paas) 
muziek dat alle kinderen lekker kunnen dansen en springen. 
Tijdens dit paasfeest is de zaal mooi versierd met natuurlijk 
veel eitjes en paas konijntjes.
Een groep ervaren vrijwilligers,onder leiding van een beroeps-
kracht van Pluspunt, begeleidt deze avond en maakt er elke 
keer een feest van. De kinderdisco is er voor kinderen van 6 
t/m 11 jaar. Tijdens de disco kunnen de kinderen snoep, chips 
en drinken kopen. Eén glas limonade is bij de prijs inbegrepen. 

Prijs: € 1,-- 

exPOsiTie AnnemieKe BOTTermAn (APril/mei)
Vorm en kleur die ontstaat vanuit mijn wezen en die voor mij 
tijdens het vormen van beeld en/of doek heel positief voelen.
Het twee dimensionale en drie dimensionale, werkt voor 
mij versterkend en inspirerend. Heerlijk om die twee naast 
elkaar te kunnen doen. Als kind ben ik begonnen met tekenen, 
gewoon met potlood.  Wat zich uitbreidde naar kleurpotlood, 
pastelkrijt en later olieverf. Tegenwoordig werk ik bijna altijd 

met acryl en natuurlijk met klei.

infOrmATie
- medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tus-
sen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt 

(Andere dagen in het Huis in de Duinen).

- loket Zandvoort 
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.

- wijkmeesters emm 
Dinsdag 15.00-16.00 uur
- Cliëntenservice ZorgContact

Maandagochtend 10.00-11.30 uur. 

- wijkagent
Dinsdag 15.00-16.30 uur Even weken van de maand

Dinsdag 19.00-20.30 uur Oneven weken van de maand

- juridisch spreekuur 
Om de week op dinsdagavond 19.00-20.30 uur 

- sociaal raadslieden Kontext
Inloopspreekuur  zonder afspraak op vrijdag 

tussen 9.00 en 10.30 uur 

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93
Vanaf april weer de gehele week geopend behalve zondag.

Struiken en heesters -  
vaste planten - Violen - Primula’s  

en bloembollen in pot
Voorjaarsbemesting

Sportgala 2009 18 april in NH Hoteles

Heeft uw vereniging zich al aangemeld?
Meld u aan via www.sportinzandvoort.nl

ELKE DONDERDAG VANAF 18:00 uur

AUTHENTIEK INDONESISCH BUFFET

Eindelijk kunt u genieten van de  
echte Indonesische keuken

BEREID MET  ORIGINELE VERSE   

INDONESISCHE KRUIDEN

“EEN STRELING VOOR DE TONG”

 PRIJS € 15.00 PP    
GRAAG VOORAF RESERVEREN 

PRIETPRAAT 
HALTESTRAAT 57     TEL 023-5712690

Van 5 t/m 17 april gesloten.

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier

Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50

Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand april:

Bij besteding van 10 Euro
een huisgemaakte Rookworst

voor maar 1 Euro
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl
Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak  Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou  Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort  K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter  Grote Krocht

Hobby - Art - Gasthuisplein

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre  57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding  Haltestraat

Bibi for Shoes  Kerkstraat

Sea Optiek  Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving  Kerkstraat

De Bode woonaccessoires  Kerkstraat

H&T Klussenbedrijf - 06 25548778

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters  Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet  06 18868837

Versteege’s IJzerhandel  Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant  Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant  Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxalex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Aanbieding van de maand april:
10% korting op Quickstep laminaat

H & T Klussenbedrijf
Onderhoud, renovatie en nieuwbouw,
24 uursservice

Tony van Haren
Allround en altijd de goedkoopste!

15% korting op arbeidsloon

Hogeweg 62/9 - Zandvoort
Tel. 06-2554 8778
tonysklussen@gmail.com

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Lekker voor bij de koffie:
nougat eieren gevuld met
banketbakkersslagroom
per stuk €1,95 op vertoon
van uw pas: 4 stuks 5 euro

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Het beste van 2008!
Bekroonde Boerenkaas 

Prachtig zuiver, heerlijke 
smaak, fijn pikant! 

500 gram voor maar € 5,95

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 5% korting 

op de gehele collectie

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  

afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS
 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

verkrijgbaar.

Maak van je oude 
meubelen weer nieuwe.

Ook geschikt voor
de muren.

Hobby-Art
altijd verrassend

Gast(vrij)huisplein 6 (naast het Circus)

Krijtverf nu bij

5% korting cursus  
tiener- of kinderyoga
Initiatief van Nympheia- ontdek 
een nieuwe ervaring van welzijn

www.yogavoorkids.com

Voor ZandvoortPas houders

hele maand april:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bij aankoop van een paar  
zonneglazen op sterkte 
(alle varianten)krijgt u 

de zonnebril* er GRATIS bij!  
*ruime keus uit door ons geselecteerde zonnebrillen

Oficieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

Berliner +
Gebraden gehakt +
Achterham
€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen

Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Maandag gesloten.

Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur

Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel.: 023 5720042

www.bloemenaanzee.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting 
op een cadeaubon
Kijk op www.newwaves.nl

023 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

10% korting
op tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand april

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.
Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(miniadvertentie) plaatsen.

Op vertoon van de ZandvoortPas

een les huiswijn i.p.v. € 17,50

voor € 16,- (wit, rood of rosé)

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl



GRAND PRIX MARATHON ESTAFETTEGRAND PRIX MARATHON ESTAFETTE

ROTARY ZANDVOORT

Rotaryclub Zandvoort dankt iedereen die de ROTARY GRAND PRIX 
MARATHON ESTAFETTE tot een groot succes hebben gemaakt.

Voor de GOEDE DOELEN is een bedrag van € 20.000,- bijeengebracht!

Heel veel dank aan: • Le Champion • Circuitpark Zandvoort • VOMAR Voordeelmarkt 

• NetExpo • Radio Stiphout • Kontent Tenten • Trefzeker •  Politie Zandvoort.

Hartelijk dank enthousiaste 
Zandvoorters die het rolstoelteam van 
SPIEREN VOOR SPIEREN met hun inzet 
hebben ondersteund. 

Burgemeester Niek Meijer, 
Janny Meijer, Belinda Göransson, 
Irma de Jong-van Middelkoop, 
Sanne Mans, Ben Zonneveld,
Uschi Rietkerk, Marianne Rebel, 
Maarten Koper, Peter Kok, Joke Draijer.

2500 EA Den Haag onder vermelding van “waarborgsom 

kandidaatstelling EP” gevolgd door de naam van de politieke 

groepering.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften be-

treffende de inlevering van kandidatenlijsten kunnen worden 

verkregen bij de Kiesraad, www.kiesraad.nl.

De burgemeester voornoemd, N. Meijer

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op 7 april vanaf 20.00 uur 

in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De entree 

vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening

- Vaststellen agenda

- Besluitenlijst 10 maart 2009

- Vast agendapunt:Informatie college/burgemeester.

- Fietsbeleidsplan 2009 

- Verordening Langdurigheidtoeslag gemeente Zandvoort

- Verordening op de raadscommissies 2009 (hoorcommissie)

- Rondvraag

- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog  

ge-wijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de web-

site. In deze commissie kunnen burgers het woord voeren  

over onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet 

nodig. 

Verkiezing Europees Parlement - Kandidaatstelling

De Burgemeester van Zandvoort maakt het volgende bekend: 

op woensdag 22 april 2009 zal de kandidaatstelling voor de 

verkiezing van de leden van het Europees Parlement plaats-

hebben.

1. Op de dag van de kandidaatstelling, woensdag 22 april 

2009 kunnen bij het centraal stembureau (de Kiesraad) van 

9.00 tot 15.00 uur de kandidatenlijsten (model H 1) worden 

ingeleverd. De Kiesraad is gevestigd aan de Herengracht 21, 

2511 EG Den Haag.

2. Op de lijsten kunnen ook andere onderdanen van andere 

lidstaten van de Europese Unie als kandidaat worden opge-

nomen. Kandidaten die niet de Nederlandse nationaliteit 

hebben, dienen bij de kandidaatstelling een schriftelijke 

verklaring van de daartoe bevoegde autoriteit van de lidstaat 

van herkomst over te leggen, waaruit blijkt dat hij/zij niet is 

uitgesloten van het recht om gekozen te worden.

3. De formulieren die benodigd zijn voor de kandidaatstelling 

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos 

verkrijgbaar.

4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van 

elfduizendtweehonderdvijftig euro worden betaald, tenzij  

bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het Euro-

pees Parlement één of meer zetels aan de politieke groepe-

ring is/zijn toegekend. Betaling van de waarborgsom vindt 

plaats door overmaking van dit bedrag op rekeningnum-

mer (Rabobank) 1923.23.245  ten name van Ministerie van 

BZK/Afd. Fin.administratie GD/CS, Ontv. Rek., postbus 20011, 

Gemeentelijke publicatie week 14 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 24 maart en de 

verdere in week 13 door het college genomen besluiten zijn 31 

maart vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 

Balie en op de website. 

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet 

liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die 

op 21 april 2009 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 

voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, 

vanaf heden tot en met 21 april 2009 ter inzage bij de balie 

van het gemeentehuis.

Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik vastgesteld

Op aanraden van de accountant heeft de raad 24 maart 

2009 de nota Misbruik en oneigenlijk gebruik vastgesteld. 

In deze nota is het algemeen beleid en de afwegingen ten 

aanzien van misbruik en  oneigenlijk gebruik vastgelegd. 

Misbruik en oneigenlijke gebruik speelt vooral bij die activi-

teiten waarbij de informatie van derden (belanghebbenden) 

van groot belang is voor het verlenen en/of vaststellen van 

uitkeringen, subsidies, heffingen, belastingen en vergun-

ningen. Bovendien is misbruik en oneigenlijk gebruik sterk 

gerelateerd aan het begrip integriteit. Het voorkomen en 

bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik is verwerkt in 

diverse beleidsnota’s en wet- en regelgevingen aan de orde. 

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

  

Vervolg gemeentelijke publicatie week 14

Commissie Planning en Control

De Commissie Planning en Control vergadert op 8 april vanaf 

20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. 

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening

- Vaststelling agenda

- Besluitenlijst van 11 maart 2009  

- Vaste agendapunten Alleen indien aan de orde of vooraf 

verzocht:

a. Notitie naar aanleiding van het rekenkamerrapport over 

grondbeleid.

b. Informatie gemeenschappelijke regelingen

c. Accountant

d. Informatie college/burgemeester

e. Stand van zaken Middenboulevard, te weten ‘Uitgangspun-

ten bestemmingsplan Middenboulevard’ en de ‘Beeldkwali-

teitnotitie’

- Aanpassing Algemene Subsidieverordening Gemeente Zand-

voort 

- Evenementensubsidies 2009

- Brief werkgroep meetbare prestaties, resultaat bijeenkomsten

- Reactiveren werkgroep Begroting

- Rondvraag

- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden 2009 en Verordening op de Rekenkamer

In de vergadering van 24 maart 2009 heeft de gemeenteraad 

van Zandvoort de gewijzigde Verordening op de rekenkamer 

Zandvoort 2009  en de gewijzigde Verordening rechtspositie 

wethouders, raads- en commissieleden 2009 vastgesteld. 

Deze Verordeningen treden in werking met ingang van he-

den en liggen ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis  

en staan op de website. De wijzigingen hebben betrekking  

op een verhoging van de vergoedingen van de Rekenkamer 

Zandvoort en de adviescommissie voor bezwaarschriften.  

De hoogte wordt meer afgestemd op de zwaarte van de werk-

zaamheden. Voor de welstandscommissie geldt geen verhoging 

omdat de vergoedingen in de voorgaande jaren is verhoogd. Wel 

is voor deze commissie bepaald dat de ver goedingen jaarlijks 

worden verhoogd met het percentage dat in de begroting 

wordt vastgesteld. De verhoging van de vergoedingen gaat in 

op 1 januari 2009. Tevens is de reiskostenvergoeding verhoogd 

van € 0,09 naar € 0,19. De reiskostenvergoeding was al jaren op 

hetzelfde niveau blijven staan en is daarom met terugwerkende 

kracht vanaf 1 januari 2007 verhoogd.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Haltestraat 44, plaatsen (licht-)reclame, ingekomen 20 maart 

2009, 2009-038R.

- Jac.van Heemskerckstraat 57, veranderen woning, ingekomen 

20 maart 2009, 2009-039Lv.

- Oranjestraat 3 zwart, vergroten aanbouw, ingekomen 25 

maart 2009, 2009-040Lv.

- Oranjestraat 3 zwart, vergroten aanbouw, ingekomen 25 

maart 2009, monumentenvergunning.

Kapvergunningen verleend 

- Keesomstraat 18, verleend per 31 maart 2009, één den, de 

boom staat te dicht bij het huis en geeft problemen bij storm

- Helmersstraat 38, verleend per 31 maart 2009, één berk, de 

boom geeft veel overlast door wortelgroei.

- Emmaweg 17, verleend per 31 maart 2009, één populier, de 

boom veroorzaakt veel overlast door wortelgroei en is aange-

tast in de stam door de boktor.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 

beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 

werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 

onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-

ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 

kopie van het beroepschrift.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 

wordt griffierecht geheven.

Vertrekdag Red Sea Challenge zaterdag 4 april 2009 te 

Zandvoort

Er is een vergunning vergunning verleend voor het vertrek van 

de Red Sea Challenge op zaterdag 4 april 2009 aan Mc. William 

B.V. te Utrecht. De Red Sea Challenge houdt in dat er 21 auto’s 

vertrekken vanaf het strand ter hoogte van de Beachclub rich-

ting Rode Zee te Jordanië. Men rijdt voor de uitdaging en voor 

het goede doel, namelijk 2 weeshuizen in Bulgarije.

Verkeersbesluit Dr. C.A. Gerkestraat

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten:

het instellen van een geslotenverklaring in één richting in de 

Dr. C.A. Gerkestraat voor bestuurders door het plaatsen van de 

borden C02 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en 

Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) op de volgende locatie:

- in de Dr. C.A. Gerkestraat direct ten westen van de aansluiting 

met de Tolweg (2 keer);

- het bord C03 in de Dr. C.A. Gerkestraat direct ten oosten van 

de aansluiting met de Hogeweg;

het plaatsen van de borden C04 van bijlage 1 van het RVV 1990 

op de volgende locaties:

- in de Dr. C.A. Gerkestraat ter hoogte van de aansluiting met 

de Lijsterstraat;

- in de Dr. C.A. Gerkestraat ter hoogte van de aansluiting met 

de Schelpstraat;

- in de Dr. C.A. Gerkestraat ter hoogte van de uitrit van De 

Schelp;

het instellen van een voetgangersoversteekplaats door het 

plaatsen van zebramarkering inclusief de borden L02 van 

bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende locaties:

- in de Dr. C.A. Gerkestraat direct ten oosten van de aansluiting 

met de Hogeweg;

- in de Dr. C.A. Gerkestraat direct ten westen van het kruispunt 

met de Tolweg;

het plaatsen van een voorrangsregeling door het plaatsen van 

het bord O701 van bijlage 1 van het RVV1990 op de volgende 

locaties:

- in de Tolweg vanuit het noorden voor de aansluiting met de 

Dr. C.A. Gerkestraat;

het instellen van een voorrangsregeling door het aanbrengen 

van bord B06 en haaientanden op de volgende locatie:

- in de Dr. C.A. Gerkestraat direct voor het kruispunt met de 

Tolweg;

Te bepalen dat het verkeersbesluit m.b.t. de Dr. C.A Gerkestraat, 

met kenmerk OB/CT/2008/11/3253, door het vaststellen van dit 

verkeersbesluit komt te vervallen.

Verkeersbesluit rijrichting Lijsterstraat

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten 

door plaatsing van de volgende borden van bijlage I van het 

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in de Lijs-

terstraat:

- Klapbord C03 met onderbord 0103;

- Klapbord C02 met onderbord 0103 ;

ter hoogte van de Kiss&Ride-strook:

- Borden E01 met onderborden 0401 en “ma. t/m vr. 8.00 – 18.00 h”;

dat in deze straat eenrichtingsverkeerstraat ingesteld wordt 

met de rijrichting van Zuid naar Noord met Kiss&Ride-voor-

zieningen.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 

bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen



22

Zandvoortse Courant • nummer 14 • 2 APRIL 2009

23

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 

wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Prietpraat
Printing People
Raggers & Zn 
Rotary Club
Schoonmaakbedrijf Vieira
SKiP St. Kdv. Pippeloentje-Pluk
Slender You Zandvoort
SMV Computerreparaties
Spiegelcentrum Het Draaipunt
Stichting WIO
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Vessem & Le Patichou
Vomar
Vrijehuizenmarkt.nl
Zandvoort Optiek
Zeemeermin, viskar

Paasactie:
Bloemen aan Zee
Boudoir by Sara
Bruna
De Lamstrael
De Salon
Dobey Zandvoort
Etos
La Bonbonnière
Rosarito 
Shanna’s Shoe Repair 
& Leatherwear
Tel Aviv, Pizzeria, 
Shoarma, Grillroom

Administratiekantoor K. Willemse
Albatros
Alessandro SPA & Beauty 
 Zandvoort
Algemene uitvaartbege-
leiding Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Fier
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Maritime (9)
Club Nautique (23)
Danzee
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine
Harocamo 
Het Plein
Holland Casino
Kenamju
Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt

adverteerders

Belgen slaan dubbelslag in hoofdact Circuit Run

Tennisclub opent nieuw seizoen

De wedstrijden werden voor-

afgegaan door een tiental rol-

stoelers die werden begeleid 

door 11 bekende Zandvoortse 

inwoners waaronder burge-

meester Niek Meijer en zijn 

echtgenote Janny. Zij reden 

een ‘klein rondje’ langs de 

Tarzanbocht, de Gerlachbocht 

en via de Hugenholzbocht te-

rug naar het rechte eind waar 

de finish lag. Zij verbeelden de 

stichting Spieren voor spieren, 

het goede doel van Rotary 

Zandvoort, die mede-organi-

sator is van het evenement. 

Door deze ‘run’ kreeg de stich-

ting veel aandacht van zowel 

toeschouwers als pers.

De Grand Prix Marathon 

Estafette, een estafette voor 

bedrijven met ploegen van 10 

lopers, beet het spits af. De 

Rotary Zandvoort, die deze loop 

organiseert voor het goede 

doel, had weliswaar minder 

ploegen kunnen inschrijven 

dan vorig jaar, maar was wel 

tevreden over het aantal: 33. 

Even later volgde de Kids Run, 

direct gevolgd door de run 

om het officieuze Nederlands 

Kampioenschap voor scholen. 

De Ladies Run was het eerste 

evenement dat zorgde voor 

een lang gerekt en gekleurd 

lint van loopsters. Liefst 704 

dames hadden zich voor de 

vijf kilometer over het circuit 

aangemeld. De voor het eerst 

georganiseerde Mens Run, 

eveneens over vijf kilometer, 

moet klaarblijkelijk nog aan 

bekendheid winnen. Slechts 

156 atleten hadden zich voor 

deze bepaald niet incourante 

afstand ingeschreven.

Verreweg de meeste atleten 

hadden zich ingeschreven 

voor het hoofdnummer: de 12 

kilometer over het circuit, het 

strand en door het centrum 

Voorzitter Gijs Sterrenburg 

roemde de renovatie van  

de banen en het hekwerk dat 

Guy Fays en Hugo v.d. Broek resp. als 1e en 2e over de finish

Niek Meijer luistert naar voorzitter Gijs Sterrenburg

Lange sliert van hardlopers op het strand

van Zandvoort. 7840 professio-

nals en amateurs namen deel 

aan deze loop, die uiteindelijk 

door de Belg Guy Fays, in een 

eindsprint met Nederlander 

Hugo v.d. Broek, in zijn voor-

deel werd beslist. De beide 

kemphanen behoorden vanaf 

het begin tot een kopgroep van 

circa 20 lopers die de eerste 3 

kilometer vrij snel aflegde. Nog 

voor het strand kwam er wat 

meer tekening in de strijd. Het 

moeilijkst was de weg terug 

naar het circuit. Door de vrij 

stevige wind konden Fays en 

V.d. Broek niet bij elkaar weg-

lopen waardoor de wedstrijd 

door middel van een sprint 

werd beslist. V.d. Broek na af-

loop: “De sprint is normaal niet 

mijn sterkste punt maar als ik 

iets langer had gewacht, had 

ik Guy misschien kunnen klop-

pen. Met deze tweede plaats 

ben ik echter ook heel blij.” 

dankzij de nieuw grounds-

man Aart Griekspoor, vele 

vrijwilligers en sponsors tot 

Het contingent Belgen dat zondag deelnam aan de 2e 
Runner’s World Zandvoort Circuit Run heeft een dubbel-
slag geslagen. Waar vorig jaar nog een Nederlandse won, 
waren de eerste plaatsen nu zowel bij de dames als bij de 
heren weggelegd voor onze zuiderburen. Beide winnaars 
legden de 12 kilometer af in een nieuw parcoursrecord: Guy 
Fays in 36.06 en Veerle van Linden in 42.14. Het totaal aan-

tal lopers evenaarde het totaal van vorig jaar: circa 9500.

De tenniscompetitie gaat weer van start. Voor TC Zandvoort, spelend op tennispark de 
Glee, was dat reden om zaterdag bij de opening van het seizoen, door niemand minder 
dan burgemeester Niek Meijer, stil te staan bij een aantal praktische zaken. 

Spelerstekort  

nekt Lions heren

Beter gespeeld 

maar toch verloren

ZSC’04 wint gemakkelijk 

Zaterdagteam SV Zandvoort verrast HCSC

Door dit tekort konden onze 

plaatsgenoten niet vrijuit 

spelen. Ten eerste vanwege 

het feit dat er niet gewisseld 

kon worden bij vermoeid-

heid en ten tweede moest 

worden opgepast voor per-

soonlijke fouten; bij 5 P’s van 

een speler moet het team 

met 4 man, of nog minder, 

doorgaan. Die laatste missie 

is gelukt want totaal wer-

den er slechts 8 fouten voor 

Zandvoortse spelers geno-

teerd! Een unicum voor de 

Lions-heren.

Om energie te sparen werd 

in eerste instantie uitgegaan 

van een zoneverdediging. 

Dat werkte niet want de te-

genstanders schoten van alle 

afstanden raak. Aanvallend 

“We hebben beter gespeeld 

dan vorige week. Alleen 

kwam dat in de score niet 

tot uitdrukking. We begon-

nen goed en kwamen zelfs 

9- 2 voor te staan. Maar toen 

kwam daar nummer 14 van 

Alkmaar. Zij maakte in een 

paar minuten 12 punten op 

rij en was voor mijn dames 

niet af te stoppen”, aldus 

een teleurgestelde trainer/

coach Richard Koper, “ver-

volgens brak een periode 

van 13 minuten aan waarin 

Lions niet bij machte was de 

basket te vinden. Het was 

dus niet verwonderlijk dat 

ZSC’04 trad aan tegen 

Kennemerland. Ferry Vooys 

was aanwezig als toeschou-

wer omdat hij een klein  

Opnieuw was trainer Piet 

Keur een geplaagde trainer 

die maar liefst 5 basisspelers 

moest missen. Steun en toe-

verlaat Sander Hittinger, die 

sinds kort weer beschikbaar 

is, zou een hoofdrol spelen 

in de verdediging, Paul v.d. 

Oord was op de linker flank 

menige tegenstander te slim 

af en Patrick Koper functio-

neerde als een ‘stofzuiger’ 

die alles wat door de ver-

dediging dreigde te komen, 

opruimde. 

Dat Zandvoort dit seizoen 

moeilijk tot scoren komt is 

genoegzaam bekend. Deze 

wedstrijd werd uiteindelijk 

moest Lions ook op stoom 

komen op het ‘miniveldje’ 

van Derba; buiten de lijnen 

is zo goed als geen ruimte 

waardoor er gevaarlijke si-

tuaties kunnen ontstaan. De 

russtand van 52-33 geeft aan 

dat het ‘op stoom komen’ 

niet van een leien dakje ging. 

In de tweede helft gooide 

Lions het over een andere 

boeg. De man-to-man ver-

dediging was op orde alleen 

lukte het aanvallend nog 

steeds niet. Slordig spel aan 

de kant van onze plaatsge-

noten was debet aan het 

slechts moeizaam dichter-

bij komen. Uiteindelijk bleef 

de score op 86-68 hangen. 

Topscores: Robert ten Pierik 

24, Ron v.d. Meij 23 en Niels 

Crabbendam 13.

de tegenstander dan ruim 

wegloopt.”

De tweede helft was er veel 

meer sprake van evenwicht 

en dus een gelijkopgaande 

strijd. Het gat was echter 

te groot om nog te kunnen 

dichten waardoor de Lions-

dames uitgeschakeld zijn 

voor de vijfde plaats, een 

plaats om ‘des keizers baard’. 

Topscoorster van Lions werd 

Sabine Dijkstra die via 3 

3-punters uiteindelijk op 11 

punten uitkwam. Komende 

zondag spelen de dames in 

Amsterdam tegen Falcons.

ongelukje met zijn enkel  

had opgelopen, waardoor 

zijn voet in het gips zat. 

David Konijn was weer aan-

beslist door een doelpunt 

uit een doodspelsituatie. Al 

in de tiende minuut mocht 

Nigel Berg een corner vanaf 

de rechterkant nemen. De 

‘luchtmacht’ van Zandvoort, 

waaronder verdediger pur 

sang Bas Lemmens, werd in 

stelling gebracht.Lemmens 

kon met kracht zijn hoofd 

tegen de bal zetten en de 

HCSC-keeper het nakijken 

geven, 0-1. HCSC, dat het 

voornamelijk van de ruimte 

moet hebben en ook een 

counterende ploeg is, had 

nu een probleem. Zandvoort 

gooide alles op een verde-

digende stelling die slechts 

spaarzaam ruimte weggaf. 

Opnieuw hebben de heren van The Lions een wedstrijd door 
personeelstekort verloren. Afgelopen zaterdag hadden zich 
slechts 5 spelers aangemeld voor de uitwedstrijd tegen de 
reserves van Derba in De Rijp. Door een wedstrijd tegelij-
kertijd van het tweede team konden er geen invallers mee.

De dames van The Lions, die in de nacompetitie voor de 
vijfde plaats spelen, hebben voor de tweede keer van Alk-

maar Guardians verloren. Vorige week werd in Alkmaar 
hetzelfde resultaat als nu in de thuiswedstrijd geboekt: 
6639, een verschil van 27 punten.

ZSC’04 mag weliswaar geen gegadigde meer zijn voor de 
titel in de tweede klasse, toch lieten de Zandvoorters afge-

lopen vrijdag zien dat er wel degelijk met de ploeg reke-

ning moet worden gehouden als het gaat om de afwerking 
van de nacompetitie. ZSC’04 won de eerste periodetitel en 
komt duidelijk weer beter in vorm. 

Lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen. Dat gezegde is zeker van 
toepassing op de wedstrijd die de zaterdagvoetballers van SV Zandvoort speelden tegen 
de nummer 3 van de ranglijst, HCSC. Zandvoort won, door een doelpunt van Bas Lemmens 
in de 10 minuut, met 01!

wezig bij de Zandvoorters. 

De Zandvoorter zette zijn 

rentree luister bij door 

een aantal doelpunten 

voor zijn rekening te ne-

men. Bijzonder fraai was 

het zevende doelpunt 

van de Zandvoorters, dat 

op rekening kwam van 

Jordi Joachim. Erg moeilijk 

maakte Kennemerland het 

ZSC’04 niet. De spaarzame 

Als er al aanvallende impul-

sen waren voor Zandvoort, 

ging niet de hele ploeg als en 

blinde naar voren maar werd 

steeds gezorgd voor een ge-

zond verdedigend evenwicht. 

Het pakte goed uit.

De wedstrijd werd ‘ontsierd’ 

door twee redelijk zware 

blessures. Aanvoerder Jordy 

van Kesteren van HCSC 

kwam ongelukkig ten val 

door het hobbelige veld, zeg 

maar gerust knollenveld, en 

bleef met een enkelblessure 

enkele minuten op het veld 

liggen. Ook doelpuntenma-

ker Bas Lemmens moest 

eraan geloven. Door een 

basketbal - heren

basketbal - dames

zaalvoetbal - zondag

voetbal - zaterdag

Het winnende doelpunt van Bas Lemmens

heupworp/bodycheck van 

zijn min of meer gefrus-

treerde tegenstander kwam 

hij ongelukkig op zijn schou-

der ten val. Aanvankelijk leek 

het of de arm uit de kom was 

geraakt. Uiteindelijk werd 

in het ziekenhuis gecon-

stateerd dat dit inderdaad 

het geval was maar dat er 

tevens een botje in het ge-

wricht was afgebroken. Naar 

het zich laat aanzien zal 

Lemmens dit seizoen niet 

meer voetballen. Weer een 

probleem voor Keur erbij dus. 

Door beide voorvallen liet de 

arbiter, uiteraard, lang door-

spelen waardoor er steeds 

veel druk en dreiging was 

op en voor het Zandvoortse 

doel. Hittinger en zijn verde-

diging hielden echter stand, 

gesteund door keeper Boy 

de Vet, die na afloop rea-

geerde: “Eigenlijk hebben ze 

geen echte kansen gehad, 

we hadden ze volledig in de 

tang.” Zandvoort kon door 

hard werken 3 hele belang-

rijke punten op het conto 

bijschrijven, waardoor het 

wat verder van de 10e plaats, 

die nacompetitie om in de 2e 

klasse te blijven inhoud, is te-

recht gekomen.

Komende zaterdag speelt SV 

Zandvoort thuis om 14.30 uur 

tegen koploper en toekom-

stig kampioen Swift, dat za-

terdag met 0-3 bij ZCFC won. 

goals waren meer te wijten 

aan wat slordigheden in het 

defensieve spel van ZSC’04. 

De Haarlemmers wisten ei-

genlijk dat het onmogelijk 

was om van ZSC’04 te win-

nen. Zo dacht coach Marcel 

Paap er ook over. “Het ging 

om druk te zetten. Als we 

dat doen dan spelen we 

eigenlijk ons spelletje het 

beste”, aldus Paap. 

Start van de Spieren voor spieren run

Uitslagen 
2e Runner’s World Zandvoort Circuit Run

Grand Prix Marathon Estafette (42 km):
1 Puma Benelux/ Sportsdirect 2 uur 47 minuten; 2 Flynth 
accountants; 3 Benthem Crowel architecten.

12 kilometer wedstrijd heren:
1 Guy Fays (B) 36.06; 2 Hugo van den Broek (NL) 36.07;  
3 Koen Naert (B) 3621; 4 Hans Janssens (B) 36.45; 
5 Frédéric Collignon (B) 36.49.

12 kilometer wedstrijd dames:
1 Veerle van Linde (B) 42.14; 2 Selma Borst (NL) 42.28;  
3 Sanne Broeksma (NL) 42.40; 4 Nina Mathijssen (NL) 42.45; 
5 Andrea Deelstra (NL) 43.06.

Ladies Circuit Run (5 km):
1 Jill Holterman 18.10; 2 Esther Schipper 18.29; 3 Lisanne 
Wever 19.24; 4 Ester Eikendal 19:51; 5 Denise Sinnema 20.05.

Men’s Circuit Run (5 km):
1 Ronald Poel 17.31; 2 Robert van Ofwegen 18.00; 3 Ron 
Jansen 18.39; 4 Jim Kruiver 18.52; 5 Rene Vos 19.56.

Overige uitslagen zijn te vinden op www.rwcircuitrun.nl

stand was gekomen. Trots 

was hij ook op de nieuwe 

dakbedekking en het tijdens 

de klussendag  schoonge-

maakte park. Dat resultaat 

moet zeker bijdragen aan 

betere prestaties en meer 

tennisplezier onder de l

eden. TC Zandvoort, de  

club voor recreatie, topten-

nis en jeugdtennis gaat 

weer een uitstekend jaar 

tegemoet. 

Symbolisch hesen het 

oudste en jongste lid van 

de vereniging, resp. Gerard 

van de Boogaard en Phine 

Hulshof, op aangeven van 

de burgemeester, de club-

vlag. In eerste instantie 

bleek de vlag onderste-

boven te hangen maar al  

snel werd dit euvel verhol-

pen en wapperde de vlag fier 

in de frisse wind boven het 

complex. Dat TC Zandvoort 

volgens de voorzitter ook 

de grootste Zandvoortse 

vereniging (900 leden) 

bleek te zijn verbaasde de 

burgemeester die met een 

toepas selijke speech het of-

ficiële moment afsloot. Een 

prima start van het seizoen 

waarover in het clubhuis 

nog lang nagepraat werd. 

Maandag 6 april start  

de damescompetitie alweer 

en 11 april is de eerste speel-

dag in de zaterdagcompe-

titie. 
Sportgala 2009 18 april in NH Hoteles
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nieuw

Hogeweg ca. 1946

De Ruyterstraat 6/6
Vrij uitzicht over boulevard en strand, dat vindt u in dit ruime 4 kamer 
appartement op de 3e etage gelegen. Een schuifpui biedt toegang tot het 
balkon op het zuid-westen, goed voor een groot aantal zonne-uren en een paar 
mooie zonsondergangen! 
Het appartement beschikt over een ruime woonkamer met eetkamer, 
2 slaapkamers, een dichte keuken, badkamer en separaat toilet. In het 
appartement liggen donker gebeitste vloerdelen die diagonaal zijn gelegd. 

Voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas•	
Boodschappenlift in portiek•	
Inpandige berging •	
Gebruiksoppervlakte ca. 80 m² •	

Vraagprijs € 249.000,-- 

Fahrenheitstraat 64
Aan klein plantsoen gelegen tussenwoning met 4 slaapkamers en een zonnige 
tuin op het zuiden met achterom.
De woning is aan de achterzijde over de volle breedte uitgebouwd. Eventueel 
is er een garage separaat te koop.

•	 Fijne	gezinswoning
•	 Rustige	en	kindvriendelijke	woonomgeving
•	 Kleinschalig	winkelcentrum	op	loopafstand
•	 Nabij	openbaar	vervoer
•	 Eventueel	garage	te	koop	€	25.000,--
•	 Gebruiksoppervlakte	ca.	115	m
•	 Perceeloppervlakte	195	m 	(incl.	garage)

Vraagprijs € 289.000,-- 

Schuitengat 45
Op	de	3e	verdieping	van	Residence	d’	Orange	gelegen	3	kamer	appartement	
met royaal balkon op het zuiden. Het complex beschikt over een lift en ligt nabij 
het strand, winkels en openbaar vervoer.

Stijlvolle gezamenlijke afgesloten entree•	
Parketvloer	entree,	hal,	woonkamer	en	slaapkamer•	
Berging in de onderbouw•	
Gebruiksoppervlakte ca. 70 m²•	

Vraagprijs € 199.000,-- 

Wilhelminaweg 13
In	het	groene	hart	van	Zandvoort	op	316	m 	eigen	grond	gelegen,	charmante	
en stijlvol gerenoveerde half vrijstaande 20-er jaren woning met fraai 
aangelegde voor -en achtertuin. De woning beschikt over authentieke details, 
5	slaapkamers,	royale	L-vormige	living,	garage	en	oprit	voor	meerdere	auto’s.	

•		 Prachtige	groene	locatie	en	op	loopafstand	van	het	centrum,	
 strand en station
•	 Elektrisch	bedienbare	garagedeur	met	afstandsbediening
•		 Volledig	gerenoveerd	in	2002,	met	behoud	van	het	charmante	karakter
•		 Absoluut	de	moeite	waard	om	deze	woning	van	binnen	te	bekijken!
•		 Gebruiksoppervlakte	ca.	170	m 	
•		 Perceeloppervlakte	316m

Vraagprijs  €  649.000,--

Tjerk Hiddesstraat 4/1
Heerlijk wonen aan de boulevard van Zandvoort met prachtig uitzicht over de 
altijd	fascinerende	Noordzee.
Dit	goed	onderhouden	voormalige	4	kamer	appartement	op	de	1e	verdieping	
heeft	een	ruim	zonnig	balkon	op	het	zuidwesten,	L-vormige	woonkamer,	
2 slaapkamers, moderne keuken, moderne badkamer en een berging in de 
onderbouw. 

Het complex is gerenoveerd •	
Geheel voorzien van dubbele beglazing •	
Sluitwerk ramen/deuren en schuifpui vernieuwd in 2007•	
Boodschappenlift •	
Gebruiksoppervlakte ca. 80 m² •	

Vraagprijs € 244.500,-- 

Stationsplein 15/12
Prachtig	gelegen	sfeervol	3	kamer	hoekappartement	op	de	4e verdieping met 
een luxe keuken, 2 slaapkamers, zonnig ruim balkon op het westen met zee-
zicht en parkeren in de afgesloten parkeergarage. Het appartementencomplex 
met	lift,	staat	op	nog	geen	150	meter	van	het	mooie	strand	van	Zandvoort	en	
direct om de hoek bevindt zich het centrum en het station. 

Hoekappartement•	
Lift	met	beveiligingscode,	video	door	entry	systeem•	
Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing•	
Berging •	
1	parkeerplaats	in	de	afgesloten	parkeergarage•	
Gebruiksoppervlakte	ca.	85	m•	

Vraagprijs € 329.000,-- 

zeezicht

nieuw

verkocht onder 

voorbehoud
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5 2315 19Politiek Toneel Jazz Voetbal
Nieuwe raads-
leden gezocht

Volle zaal voor
‘Wim Hildering’

Veel liefhebbers
bij Josee Koning

Uitbreiding taken 
trainer Piet Keur

5e jaargang • week 15
9 april 2009

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

De Mannetjes
Politici gezocht

‘Ach, nog maar 348 nacht-
jes tot de verkiezingen’

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Heel Tijger wit € 1,75  half € 0,90 
Zak gesorteerde 
mini afbakbroodjes 20 st. € 2,25 
Paasstol met of zonder spijs € 5,95 
Proefstolletje met spijs € 1,75 
Duivenkater € 2,50 
Galletje maanzaad/sesamzaad € 1,75 
Chocolade nest taart € 8,95 
Div. soorten paas chocolade

Het was koud zaterdagochtend. En zeker aan zee bij beach-
club Riche, waar een groot aantal deelnemers een vrijwil-
lige duik in zee maakte alvorens af te reizen richting het 
Midden-Oosten. De start van de ‘Red Sea Challenge’ was 
een feit. Een koud wapenfeit want onder de straffe zeewind 
kwam de temperatuur beslist niet hoger dan 4-5 graden. 

Het was nog een hele toer om 
alle deelnemende automo-
bielen weer uit het rulle zand 
op de boulevard te krijgen. 
Geen professionals te vinden 
achter de stuurknuppel, geen 
fabrieksteams met extra be-
geleiding, maar gewoon met 
door enthousiaste amateurs 
geprepareerde auto’s van een 
zekere leeftijd rijden de deel-
nemers de Red Sea Challenge. 
Een gezamenlijke autotocht 
naar de Rode Zee om aldaar 
een duik in zee te maken en 
daarmee een sponsorbedrag 

van € 500 zeker te stellen 
voor een goed doel. 

Maar liefst 40 teams begon-
nen afgelopen zaterdag aan 
die toch wel barre tocht. Een 
vrachtauto vol met inge-
zamelde spullen voor twee 
weeshuizen in Bulgarije volgt 
bovendien de stoet van deel-
nemers. Want daar gaat het 
gehele deelnemersveld langs 
om de gedoneerde goederen 
af te leveren.

 De auto’s staan klaar voor de lange reis

11 april - Gratis 4 zaken supercompost 
voor trouwe GFT-scheiders.

In de gemeente-advertentie 

leest u er alles over 

SEA OPTIEK:

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

BEIdE 
PAASdAgEn 

OPEn!

Zondag 5 april vond in de Protestantse kerk de benefietvoorstelling plaats die het 
actiecomité ‘Zandvoort helpt Congo’ had georganiseerd. Het Zandvoorts Mannen-
koor, The Beach Pop Singers en illusionist Arnold Jan Scheer traden belangeloos op 
voor de actie. De voorstelling werd ondersteund door vele Zandvoortse vrijwilligers. 
Ondanks de bescheiden belangstelling was het enthousiasme onder de artiesten er 
niet minder om.

Zo waren er 47 betalende 
bezoekers die graag € 10 
neerlegden voor een da-
verend concert en zeer 
zeker waar voor hun geld 
kregen. De illusionist bood 
een geweldige show met 
als hoogtepunt de be-
kende zwevende tafel, het 
Zandvoorts Mannenkoor 
klonk weer fantastisch en 
ook The Beach Pop Singers 
hadden het publiek op hun 
hand. 

Zonder de belangeloze hulp 
van verschillende mensen 
en het gratis beschikbaar 
stellen van de Protestantse 
kerk was dit allemaal niet 
gelukt. Bovendien hield de 

Actie ‘Zandvoort helpt Congo’ 
bereikt € 10.000

kerk op eigen initiatief een 
collecte, waardoor de to-
taalopbrengst van deze dag 
op het respectabele bedrag 
van € 887 uitkwam. Aan 
het eind van het concert 
maakte het actiecomité 
bekend dat, door middel 
van de diverse acties die 
de afgelopen weken in 
Zandvoort zijn gehouden, 
tot nu toe € 10.363,58 is ge-
doneerd. Een fantastische 
opbrengst, gezien de korte 
periode waarin de acties 
hebben plaatsgevonden. 
Bovendien staat er nog 
een geweldig evenement 
op stapel, de Goede Doelen 
veiling, dus het bedrag kan 
nog groeien.

De Goede Doelen vei-
ling is het slotstuk van 
‘Zandvoort helpt Congo’. 
De veilingavond wordt  
zowel voor vrijwilligers als 
voor genodigden een echt 
Zandvoorts feestje. Wie 
weet wordt hiermee een 
nieuwe traditie in gang 
gezet. Vele Zandvoortse  
ondernemers hebben in-
middels producten en  
diensten beschikbaar ge-
steld. Deze kostbare ‘vei-
lingstukken’ worden op dit 
moment geïnventariseerd 
voor de veiling die bin-
nen nu en 2 maanden zal 
plaatsvinden. De exacte 
datum wordt later bekend 
gemaakt.

The Beach Pop Singers zingen voor Congo

Red Sea Challenge 2009 
start bij beachclub Riche 

VROLIJK 
PASEN!

vervolg op pagina 3
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familieberichten
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10 April: Goede Vrijdag
10.00 ds. mr. J.W. Verwijs

12 April: Pasen
10.00 ds. mr. J.W. Verwijs

rK Parochie st. agatha, Grote Krocht
9 April: Witte Donderdag  
19.00 Pastores D. Duijves en C. van Polvliet

10 April: Goede Vrijdag
10.00 Pastores D. Duijves en C. van Polvliet

11 April: Paaswake
22.30 Pastores D. Duijves en C. van Polvliet

12 April: Pasen
10.30 Pastor D. Duijves 

rK Parochie antonius & Paulus, 
Aerdenhout
9 April: Witte Donderdag  
Viering in Agathakerk

10 April: Goede Vrijdag
15.00 Pastores D. Duijves en C. van Polvliet

11 April: Paaswake
20.00 Pastores D. Duijves en C. van Polvliet

12 April: Pasen
10.30 pastor C. van Polvliet

kerkdiensten  - pasen

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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16.25
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1 9. 3 5
20.04
20.56

restaurant aan het strand
waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en 
bewoners voor de grote inzet en bijdrage aan het prachtige 
resultaat van de collecte in Zandvoort. In de landelijke col-
lecteweek van 8 tot en met 14 maart 2009 is in Zandvoort 
een recordbedrag van in totaal € 4.994 opgehaald. 

Naast het draaiende houden van de oude bolides is de Red 
Sea Challenge pas geslaagd wanneer iedereen een duik 
heeft genomen in de 5 plassen die ze onderweg tegenko-
men, te beginnen met een duik in de Noordzee, het inmid-
dels befaamde startschot van de Challenge. 

Hiermee levert de regio 
een belangrijke bijdrage 
aan de reumabestrijding in 
Nederland. Het Reumafonds 
is de grootste financier van 
wetenschappelijk reumaon-
derzoek in Nederland. Een 
andere zeer belangrijke taak 

van het Reumafonds is voor-
lichting geven over reuma 
en leven met de ziekte. Voor 
deze inspanningen krijgt 
het Reumafonds geen over-
heidssubsidie. De bijdrage 
van iedere Nederlander is 
dan ook essentieel. 

Reumafonds bedankt 

Zandvoorters voor steun

cartoon Hans van Pelt

Pasen
Pasen. Palmstokken. Chocolade  
eieren. Vroeger was het een  
feest voor mij. Met je nieuwe  
kleren aan. Op bezoek bij  
familie. Tantes, opa en oma. 
Maar ook: eieren uitblazen. 
Je prikte voorzichtig aan elke 
kant van het ei een gaatje. 
Dan een dun rietje er door-
heen. Blazen maar. De struif 
droop eruit. Door de onder-
kant van het ei. Als je geluk 
had! Soms ging het mis. Aten 
we die dag gebakken eieren.
Pasen. In Spanje wordt het nog 
écht gevierd. Met processies 
door de straten. Optochten. 
Trommels en schrille fluit-
muziek. Onbekende mensen. 
Gehuld in lange gewaden. 
Puntmutsen op. En zo schuift 
de processie voetje voor voet-
je door de straten. Het is bi-
zar en sinister. Geheimzinnig. 
Echtgenoot heeft er niks mee. 
Hij heeft het één of twee keer 
meegemaakt. Klaar! Ik geniet 
er van als ik toevallig rond 
Pasen in Spanje ben. Deze 
keer zijn we, naar mijn gevoel, 
te snel teruggekomen. Terug 
in Nederland vier ik Pasen niet 
écht. Nieuwe kleren worden 
tegenwoordig niet meer be-
waard voor de feestdagen. Je 
trekt ze gewoon aan. En eie-
ren verven? Kleinzoon ziet me 
aankomen. Nadat we veertien 
dagen prachtig weer hebben 
gehad, is in Spanje de herfst 
begonnen. “Met Pasen heb-
ben we altijd slecht weer”, 
belde vriendin vanuit een 
regenachtig schiereiland. 
“Onweer, keiharde buien en 
maar veertien graden.” Ik kijk 
naar onze blauwe lucht. Ach, 
je moet het zonnetje pakken 
als het er is. En maar niet kla-
gen als toevallig rond Pasen 
de regen weer neer gutst. 
Gelukkig kan niemand iets 
aan het weer veranderen. Dan 
zouden we daar ook weer ru-
zie over krijgen. Met vragen 
in de Tweede Kamer en een 
weglopende Wilders, met 
zijn zongebleekte ha-
ren. Voor de onderne-
mers hoop ik dat het 
prachtig weer wordt. 
En voor ons uiteraard 
ook. Als het even kan… 
fijne paasdagen. Li

en
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Vrolijk Paasfeest

De raadscommissie Raadszaken boog zich dinsdagavond 
over een drietal agendapunten, die in een vlot tempo 
werden afgewerkt. Rond half tien sloot voorzitter Fred 
Paap de vergadering.

Het Fietsbeleidsplan maakte 
de meeste tongen los. Cees 
van Deursen (GroenLinks) 
vond dat er geen natuur-
gebied mocht worden op-
geofferd. In het bijzonder 
de mogelijkheid om te fiet-
sen door de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, waar - 
bij het fietspad aange- 
sloten moet worden op  
het recroduct over de 
Zandvoortselaan, achtte hij 
niet wenselijk. Hetzelfde 
gold voor een fietspad langs 
de Cort v.d. Lindenstraat 
en de Frans Zwaanstraat. 
De fietssituatie in de 
Haltestraat werd door Joke 
Draijer (GBZ) als gevaar-
lijk ervaren. Wethouder 
Tates pleitte voor in de 
Haltestraat voor een ge-
lijke situatie als nu al in 
de Oranjestraat. Vragen 
leverde ook het fietsen op 
de boulevards op, waarbij 
onder ander de vraag werd 
gesteld of het wel wense-
lijk is om op de boulevards 
te fietsen vanwege de hin-
der voor de wandelaars. Een 
andere mening was dat er 

wel gewerkt moet worden 
aan de mogelijkheid om 
langs de zee te fietsen in 
het kader van een provin-
ciale fietsroute. Vooral de 
Fietsersbond, die een visie 
per brief had ingebracht, 
was van mening dat dit niet 
tot 2015 kan wachten als de 
Middenboulevard mogelijk 
klaar is.

De overlast van wielren-
ners in de diverse fiets-
gebieden was voor een 
aantal commissieleden 
een punt van zorg. Voor 
de verkeerssituaties in de 
‘busweg’ en in de ‘bocht’ in 
de Kostverlorenstraat werd 
door diverse commissie-
leden aandacht gevraagd. 
Een punt van discussie wa-
ren de diverse toeristische 
fietsenstallingen die veelal 
slechts alleen bij gunstige 
weersomstandigheden 
goed bezet zijn en daar-
door moeilijk exploitabel. 
De huidige situatie voldoet 
niet, maar het plaatsen van 
fietsboxen voor € 2000 per 
stuk is volgens wethouder 

Tates alleen mogelijk met 
subsidie. 

Over het algemeen wa-
ren de commissieleden 
ruim tevreden over het 
Fietsbeleidsplan, met uit-
zondering van Van Deursen 
die het stuk nog in de raads-
vergadering aan de orde wil 
stellen alvorens een defini-
tief besluit te nemen.

Overige punten
De verordening Overbrug-
gingstoeslag voor sociaal 
zwakkeren werd na enige 
discussie aangenomen, 
waarbij duidelijk werd dat 
van de toegestane beleids-
vrijheid ten opzichte van 
de landelijke regeling door 
de gemeente Zandvoort 
optimaal gebruik wordt 
gemaakt. Omdat de voor-
stellen ten aanzien van de 
Hoorcommissie aanvullin-
gen waren op het door de 
raad vorige maand geno-
men besluit, leverde ook dit 
agendapunt vrijwel geen 
discussie op. In de rondvraag 
‘eiste’ VVD-er Jerry Kramer 
antwoord op zijn vragen 
aan wethouder Bierman. Hij 
wilde die niet in besloten-
heid beantwoord hebben, 
maar binnen een week als 
openbaar stuk.

Commissie ‘fietste’ snel door agenda

Politiek
Commissie Raadszaken, d.d. 07-04 

De eerste duik van de vijf

In Memoriam

 07-04-06 07-04-09

Peter de Jong
“Lange”

Het is al weer 3 jaar dat je weg bent maar het lijkt als gisteren.
We missen je elke dag

Eef
Guusje Petera
Peter & Anneke
Gitte & Roel
Laura, Sabine & Bas 

Het is ongelofelijk, maar echt waar…

Mijn allergrootste vriend én liefste opa

    Hans Wobma
           wordt 10 april 70 jaar!!

        Gefeliciflapstaart en een dikke kus
van je grote, kleine man

Marley

In Memoriam
10-04-2008                             10-04-2009

Piet Willemse
Lieve Papa,

Als onze liefde voor jou je had kunnen redden, 
dan was je er nu nog zeker geweest...

Eerste Paasdag 11.00 uur

Paaseieren zoeken 
met de Paashazen, Cliff, Fred en Robin

Daarna om 12.00 uur
een Paasbrunch € 17,50 p.p.
kinderen tot 12 jaar € 7,50

Gelieve te reserveren: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

vervolg voorpagina - Red Sea Challange

Na de Noordzee volgen de 
Zwarte Zee, De Middellandse 
zee, de Dode zee en ten-
slotte de Rode zee. Voor de 
rest is de belangrijkste re-
gel dat er geen regels zijn. 
Een zeer sympathieke rally 
die met haar enthousiaste 
deelnemers veel geld ge-
nereert voor ‘Adopt a Hero’, 
die zelfstandig voor goede 
doelen opereert. De Red Sea 
Challenge is zeker een orga-
nisatie die, naast het rijden 
van bijzondere autoritten, 
oog heeft voor de noden 
van andere mensen. De on-
dersteuning van twee wees-
huizen in Bulgarije is daar 
een overduidelijk bewijs van.

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK
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Zandvoort maakt zich op voor het voorseizoen: de fietsen op-
gepoetst, terrasstoelen onder het plastic vandaan en voorjaars-
kleding uit de kast. Alle overbodige spullen naar de Schalm 
of bij het grofvuil. Ook bij diverse horecabedrijven en winkels 
wordt er driftig getimmerd en geschilderd. 
Voor de afdeling Reiniging en Groen is er sprake van “Een nieu-
we lente, een nieuw geluid….” . De gemeentelijke afvalbakken 
zijn schoongemaakt en worden van nieuwe zwerfvuil logo’s 
voorzien. Strandafgangen en paden worden zandvrij gemaakt, 
zitbanken staan opnieuw dik in de lak en het anti- graffititeam 
maakt alweer zijn eerste ronde voor 2009. Laat Pasen maar 
komen!
Als iedereen vol goede moed aanhaakt en in deze geest zijn 
afval behandelt, hondenpoep opruimt, weggewaaide kranten 
opraapt en de straatbezem hanteert kunnen we ook na de 
paasdagen met plezier praten over ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORT OP Z’N PAASBEST?

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)deze kunt laten veilen.

Lentefeestje

Ook de lente bij Nieuw 
Unicum is gestart met een 
gezellige en sfeervolle lente-
markt op 1 april. Op de over-
dekte Brinck stonden veel 
kraampjes met leuke eigen-
gemaakte cadeauartikelen 
van het Winkeltje en heerlijke 
zelfgebakken taarten van res-
taurant/patisserie BienveNu 

in Nieuw Noord en 
verder sierraden, zelf-
gemaakte kaarten, 
mooie sjaals en kaar-
sen. In de kraam van 
de boerderij waren ka-
kelverse eitjes te koop. 
De kippen stonden 

als levend bewijs in de ren er-
naast. Hebt u de markt gemist 
dan bent u altijd welkom in ’t 
Winkeltje en BienveNu voor 
leuke (paas)cadeautjes. 

Open dag 

Behoorlijk veel bezoekers lie-
ten zich afgelopen zaterdag 
informeren over de activi-
teiten van de Zandvoortse 
Bomschuit Bouwclub. De 
vele modellen, waaraan door 
de 18 werkende leden vaak 
maandenlang is gewerkt, 
wekten de bewondering 
zeer zeker op. (op de foto 
de ZV 4 van secretaris Elly 
Keizer). Naast de bomschui-
ten worden onder meer ook 
badkoetsen, garnalenboten, 

haring- en schelpkarren 
vervaardigd. Naast 
het repareren van 
oude modellen 
bouwt de club 
ook in opdracht. 
Neem contact op, 
ook als u voor mi-
nimaal € 12,50 per 
jaar donateur wilt 

worden, met de heer Jozef 
Bluijs, tel. 023-5714632.

Mysterieus
Tommy, een rode kater, 
verdween op 4 maart 
jongstleden voor 21/2 week. 
Omdat de kat een onder-
huidse registratiechip 
heeft, werd hij na een week 
als vermist opgegeven. Op 
22 maart kwam Tommy uit 
zichzelf thuis. Tot verbijste-
ring van de eigenaar bleek 
aan de binnenkant van zijn 
voorpoot een lange strook 
vacht te zijn weggescho-
ren en was er een opper-
vlakkig wondje ter hoogte 
van de bloedvaten. Het kan 
geen goedbedoelde regu-
liere behandeling zijn ge-
weest van een dierenarts 
of dierenambulance die 
het dier misschien gewond 

binnen kregen, 
want zij zouden ze-
ker contact hebben 
gezocht met de 
eigenaar van het 
dier. Of het toeval 
is of niet, de laatste 
tijd verdwijnen er 
vaker katten uit de 
(Brederode)buurt. 
Een andere kat zou 

na verdwijning ook terug-
gekomen zijn met weg-
geschoren stukken vacht. 
De eigenaar vraagt zich af 
of iemand bezig is met bi-
zarre experimenten of een 
andere vorm van gestruc-
tureerde dierenmishan-
deling. Inmiddels heeft de 
eigenaar aangifte gedaan 
op het politiebureau in 
Zandvoort die graag op de 
hoogte wil blijven van an-
dere reacties.

Gratis compost
Als dank voor het gescheiden 
inleveren van de groente, 
fruit en tuinafval (GFT) heeft 
de gemeente het jaarlijkse 
compostcadeautje voor u! 
Compost is perfect voor ge-
bruik in de tuin. Gemengd 
met tuinaarde is compost 
geschikt voor alle tuinplan-
ten. Op 11 april van 9.30 tot 
12.30 uur is iedereen welkom 
bij de Remise, Kamerlingh 
Onnesstraat 20 om 4 gratis 
zakken compost van 20 liter 
op te halen. Het enige wat 
u mee moet nemen is een 
geldig legitimatiebewijs.

Haaientanden

Vorige week is de nieuwe,  
tijdelijke kruising Haarlem-
merstraat/Kostverloren-
straat enkele dagen afge-
sloten geweest omdat er 
strepen werden aange-
bracht die wél tegen een 
buitje kunnen. De uitvoer-
ders zijn echter iets te en-
thousiast geweest met de 
‘haaientanden’, want wie 
heeft er nu voorrang op wie? 
Dat kunnen nog lange files 
worden zo komend week-
end!

Postzegelveiling
De Zandvoortse Postzegel 
Club organiseert op 14 april 
een grote postzegelveiling. 
Deze wordt gehouden in 
Pluspunt Noord. De postze-
gels zijn vooraf te bekijken 
vanaf 19.00 tot 20.15 uur. 
De veiling begint om 20.30 
uur. De veilingmeester is de 
welbekende Paul Brugman. 
Hebt u nog postzegelgerela-
teerde artikelen thuis liggen 
die u niet meer gebruikt? De 
heer Tervelde geeft informa-
tie (tel. 023-5712303) hoe u 

Tekst en foto Nel Kerkman

De eerste bijeenkomst om 
de inwoners van Zandvoort 
te enthousiasmeren voor het 
raadswerk voor 2010 is suc-
cesvol verlopen. De opkomst 
was groot en qua leeftijd 
gemêleerd. In zijn welkomst-
woord opende burgemeester 
Niek Meijer de bijeenkomst 
en gaf een kleine toelichting 
over het doel van de cam-
pagne. Eddy Habben Jansen 
van het Instituut voor Publiek 
en Politiek (IPP) nam daarna 
het woord en vertelde in het 
kort over de staatsgeschie-
denis. Daarna nam Roelof 
Martens van IPP de leiding 
over en mochten de aanwe-
zigen aan Belinda Göransson 
(VVD), Gijs de Roode (CDA), 
Cees van Deuren (GL) en 
Bruno Bouberg Wilson (OPZ) 

‘het hemd van hun lijf’ vra-
gen. Na het voorstelrondje 
en de uitleg hoe zij hun da-
gelijkse leven combineerden 
met het raadswerk, werd het 
tijd voor het stellen van vra-
gen. Sommige vragen waren 
best lastig: “wat doe je aan 
achterkamertjespolitiek en 
kan je na een moeilijke be-
slissing nog wel slapen?” 
Andere vragen werden meer 
uit nieuwsgierigheid gesteld: 
Hoeveel kans heb je om in de 
raad te komen en hoe kom 
je op een verkiesbare plek? 
Word je door je politieke par-
tij gesteund? De vier raadsle-
den gaven eerlijke en duide-
lijke antwoorden en kwamen 
uiteindelijk unaniem tot de 
slotsom: raadslid zijn vergt 
veel tijd en brengt veel lees-
werk met zich mee, maar het 
is echt héél leuk!

Kandidaten
Na de bijeenkomst was er 
een gezellige afsluiting in de 
gemeentelijke kantine waar 
over en weer adressen en ge-
gevens van geïnteresseerden 
werden uitgewisseld. Het viel 
op dat de politieke partij D66 
na een onderbreking terug 
wil komen in de Zandvoortse 
gemeenteraad. Zeker drie 
inwoners lieten dit duide-
lijk blijken. Enkele mensen 
waren nog in de zoekfase en 
oriënteerden zich bij de aan-
wezige politieke partijen. Al 
met al was het een leerzame 
avond. 

De tweede bijeenkomst is 
op donderdag 9 april om 
20.00 uur in het raadhuis van 
Zandvoort. Geïnteresseerden 
zijn van harte uitgenodigd 
om deze avond bij te wonen. 

De gemeente doet mee aan een landelijke campagne om inwoners te interesseren voor 
het raadswerk. Er zijn twee speciale bijeenkomsten georganiseerd waarbij op de eerste 
avond, afgelopen donderdag, geïnteresseerden uitleg en informatie kregen met mede-
werking van de huidige raadsleden. Op de tweede bijeenkomst, donderdag 9 april, wordt 
er gekeken hoe een onderwerp in de praktijk wordt aangepakt en zorgen de politieke 
partijen voor informatie. 

Raadsleden: “Politiek is echt héél leuk”

Politici beantwoorden vragen van mogelijk toekomstige collega’s

evenementen agenda
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Paasraces - Circuit Park Zandvoort

Jazz café - The Whiskers in café Alex. 
Aanvang 16.30 uur

Muziekpaviljoen - The Flying Dutchmen. 
Aanvang 13.30 uur

Classic Concerts - Jeugdorkest uit Wales 
in Protestantse kerk. Aanvang 20.00 uur

Lenteconcert – Protestantse kerk

American Sunday - Circuit Park Zandvoort

Speed & Gein - Circuit Park Zandvoort

Koninginnedag - Veel spel en ac-
tiviteiten in centrum

Zeepkistenrace - In een zeepkist de 
Oranjestraat naar beneden!

Mei

Ambachtenmarkt - Gasthuisplein Zandvoort
VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 15 • 2009

11+13
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13
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19
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25
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A.s. vrijdag 10 april, vanaf 20.30 uur, zal het 
smartlappen en zeemansliederen koor, 

‘ Zegt het voort’, o.l.v. Gré van den Berg 
weer bij ons optreden. 

Wij zijn geopend van donderdag t/m maandag 
Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl
Jeroen en Bart Schuitenmaker
tel: 023-8223780

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

Eet met Paas
saté van de haas.

Onze vis 
is ook niet mis!

Tel.:023-5712633

Strandpaviljoen Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 28,50 
Vitello met kreeftenolie 

of
Geitenkaas met lavendelhoning uit de 

oven op een bedje van rucola 
iii

Gecaramelliseerde speenbig met een 
lichte mosterdsaus

of
Blackened catfish, meervalfilet met 

cajunkruiden en een honing-tijmsaus
iii

Chocolade brownie met vanillesaus

Tweede paasdag geopend
 dinsdag 14 april gesloten

Geopend van dinsdag t/m zondag
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka 

of
Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50

Als brunch, lunch of diner. 

Ook tijdens de feestdagen gaan we gewoon door! 
Graag tot ziens, fam. Boom

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

25% korting
op alle scootmobielen

uit voorraad
op = op!

Koninginnedag
2009

GEVRAAGD: VRIJWILLIGERS 
VOOR 30 APRIL A.S.

Op WOENSDAG 15 april kunt u
weer een marktkraam huren voor de
ROMMELMARKT !!!!!!
Dit kan in De Krocht vanaf 19.30 uur
tot 20.30 uur. Prijs per 
kraam € 20,00.
Let op!! Per persoon kunt u 
maar één kraam huren

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 
ondernemers kleinbedrijf

 

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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Wethouder Marten Bierman 
ontving Habets vrijdagmid-
dag op het raadhuis en feli-
citeerde hem als eerste. De 
wethouder en de makelaar 
hadden tegoedbonnen voor 
hem als cadeautje. Die van de 
wethouder was voor de aan-
schaf van ijzerwaren voor zijn 

Het organiseren gaat niet 
zonder slag of stoot, denk 
alleen maar aan het rege-
len van in plastic verpakte 
strobalen, de hekken, elek-
tronische tijdwaarneming, 
de verkeersregelaars en nog 
meer zaken. Arlan is dan ook 
bijzonder blij met de hulp 
van Patty Westerkamp (ei-
genaresse van De Lachende 
Zeerover), Piet Pijper, Ivo 
Lemmens en Jan Hilco Dietz 
die de website, posters en 
stickers gratis ontwierp. 
Daarnaast is Berg zeer er-
kentelijk voor de vele spon-
sors, die een dergelijk evene-
ment mogelijk maken. Naast 
de Lachende Zeerover is ook 
Auto Strijder hoofdsponsor. 
Dit bedrijf bestaat dit jaar 45 
jaar en voert naast het Audi- 
en Volkswagendealerschap 
eveneens 45 jaar het ben-
zinemerk Texaco (voorheen 
Caltex en Chevron). Een 
speciaal bestickerde auto 
rijdt momenteel rond door 
Zandvoort. 

De zeepkisten van de maxi-
maal honderd deelnemers 
dienen aan een aantal voor-
waarden te voldoen. Zo mo-
gen zij niet over een vorm 
van aandrijving beschikken 
(dus geen motor of trappers, 
alleen rollen), en moeten de 
bolides wel voorzien zijn 
van een stuur en een rem. 

De deelnemers dragen ver-
plicht een valhelm en het 
liefst ook handschoenen, 
want de veiligheid staat 
voorop. In tegenstelling tot 
vorige jaren is het parcours 
nu in de Oranjestraat gesi-
tueerd, maar wel weer met 
een schans. Vanaf het start-
punt rijdt men links van de 
rotonde naar de finish, die 
op de Kleine Krocht naast 
de trap van het raadhuis 
ligt. Alvorens burgemeester 
Niek Meijer om 17.00 uur het 
startschot geeft, vindt eerst 
op het Kerkplein de keuring 
plaats en worden tevens de 
originaliteitprijzen bekend 
gemaakt. 

Meedoen kan in de volgen-
de categorieën: 4 t/m 7 jaar, 
8 t/m 12 jaar, 13 t/m 17 jaar 
en 18 jaar en ouder. Voor 
elke deelnemer is er een 
aandenken en de eerste drie 
winnaars gaan naar huis 
met een prachtige grote 
beker. Een inschrijfformulier 
is te downloaden via www.
zeepkistenracezandvoort.
nl maar ook verkrijgbaar bij 
Pannenkoekenrestaurant 
De Lachende Zeerover en 
Versteege Wielersport . 
Uiterlijk 29 april dienen 
deze ingeleverd te zijn. 
Blaas dus het stof van je 
gereedschap en ga onmid-
dellijk aan de slag!

De gemeente Zandvoort heeft voor de eerste keer een star-
terslening voor de aanschaf van een woning uitgereikt. 
Op 2 april jongstleden was Marc Habets de gelukkige. Hij 
heeft een appartement aan de Van Galenstraat via make-
laar Nick ten Broeke van Vrijehuizenmarkt gekocht.

Op 30 april kan Zandvoort weer genieten van de strijd 
tussen snelheidsduivels en paradepaardjes. Want voor 
de derde keer staat dit spektakel op het programma. In 
2006 is Arlan Berg, in 2005 geïnspireerd door een foto in 
het Haarlems Dagblad van een dergelijke wedstrijd, voor 
het eerst hiermee aan de slag gegaan en hij verheugt 
zich alweer op deze editie. 

Wethouder heeft eerste starterslening uitgereikt

Op Koninginnedag 

weer Zeepkistenrace 

Eerste starterslening voor Marc Habets (2e van rechts)

De vorige editie in 2007

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 

op 3 maart volgend jaar wil de Zandvoortse Courant 

de huidige portefeuillehouders aan het woord laten 

over de zaken die hun 

portefeuille aangaan en 

die zij dit jaar nog willen 

realiseren. Deze week is 

het woord aan burge-

meester Niek Meijer, die 

aantal belangrijke por-

tefeuilles beheert.

In aanloop naar de verkiezingen

Maart 2010 kiezen de in-
woners wel een nieuwe 
gemeenteraad maar geen 
nieuwe burgemeester. Als 
in de komende maanden 
bij de gemeenteraadsleden, 
de partijen en overige col-
legeleden de verkiezings-
koorts oploopt, dan kan hij 
proberen het hoofd koel 
te houden. “Na de verkie-
zingen zit ik er nog. En als 
burgemeester ga ik de ko-
mende jaren dus door met 
de dingen voor te bereiden 
en te regelen waarvoor ik 
nu de basis heb gelegd. Een 
mooi uitgangspunt dat me 
in staat stelt om te sturen 
op hoofdlijnen, in een per-

spectief dat veel langer duurt 
dan een 4 jarentermijn”, zegt 
Meijer.

De gemeenteraad heeft sa-
men met de inwoners, de 
maatschappelijke organisa-
ties en de ondernemers kei-
hard gewerkt aan het opstel-
len van een toekomstvisie. 
Het heet kortweg Parel Plus. 
Samen met de Zandvoortse 
samenleving en de nieuwe 
politici wil hij doorgaan met 
het realiseren van dat toe-
komstbeeld: een bruisende 
badplaats met mogelijk een 
eigen haven. “De doelen die 
in Parel Plus beschreven staan 
vasthouden, dáár komt het 

in de komende decennia op 
aan. Parel Plus gaat tot ver 
na 2030, dat is nog ver weg 

en de bedreigingen zijn 
behoorlijk: vergrijzing, 
ontgroening en demo-
grafische krimp. De kunst 
is om deze ‘bedreigingen’ 
om te zetten in kansen”, 
stelt hij enthousiast. 
 
“Waar ik ook op zal in-
zetten zijn al die dingen 
uit mijn portefeuille die 
kunnen bijdragen aan 
het realiseren van deze 

toekomstvisie. Parel Plus fun-
geert dan als kader, niet alleen 
voor mij maar ook voor de 
toekomstige wethouders. Dat 
houdt voor wat betreft mijn 
portefeuille in dat we alles 
op alles zetten om betrouw-
bare ondernemers de ruimte 
te bieden en onbetrouwbare 
ondernemers geen kans te 
geven. De bestuurlijke aanpak 
van de georganiseerde cri-
minaliteit zal dus geïntensi-
veerd worden onder meer via 
de wet BIBOB. Nu doorlopen 
alleen maar de horecaonder-
nemers de BIBOB-procedure, 
maar ik wil mij hard maken 
om ook bouwbedrijven en 
projectontwikkelaars te ver-
plichten tot de BIBOB”, kijkt 
Meijer vooruit.
 
Vanuit  het programma 
Handhaving en Openbare 
Orde zet hij in op hoofdlijnen: 
een vanzelfsprekende over-
heid die bijvoorbeeld bijna 
voorspelbaar handhaaft op 

Als laatste in de rij vooruitblikken van de Zandvoortse wet-
houders richting de komende gemeenteraadsverkiezingen, 
komt burgemeester Niek Meijer aan het woord. Een burge-
meester is niet alleen voorzitter van de raad en het college 
van B&W, hij heeft tevens een aantal belangrijke portefeuil-
les waar hij verantwoordelijk voor is, waarvan die van Open-
bare orde en veiligheid misschien wel de belangrijkste is.

geluidoverlast. Het college 
zal dit soort handhavingsa-
ncties voorbereiden. Meijer: 
“Parel Plus biedt de toeristi-
sche sector ongelooflijk veel 
kansen en daar hoort wat 
mij betreft duidelijke hand-
having bij. De kunst is om de 
ingeslagen weg te vervolgen 
en te verfijnen, dus duidelijk 
zijn in wat wel kan en wat 
niet.”

De bestuurskrachtmeting, 
iets meer dan een jaar ge-
leden uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met raadsle-
den, inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke orga-
nisaties, toont dat er veel 
bestuurskracht valt te win-
nen in Zandvoort. “De me-
ting schetst een indringend 
beeld van de Zandvoortse 
gebruiken, maar wijst ook 
de weg naar vele verbeterin-
gen. De raad heeft onlangs 
unaniem het programma 
Bestuurskrachtmeting aan-
genomen, met daarin leer-
punten voor raad en col-
lege. Dat pakken we dus op. 
De verbetering van de be-
stuurskracht houdt niet op 
met de verkiezingen, maar 
is een zaak van de lange 
adem. Het is iets wat telkens 
opnieuw bewezen moet 
worden. De kunst is elkaar 
scherp te houden. Ik ga mij 
daarvoor inzetten, maar dit 
alles kan niet zonder een po-
sitief ingestelde bevolking”, 
sluit hij af. De burgemeester 
rekent dus op u!

Niek Meijer

nieuwe woning. “Als we jonge 
mensen kunnen trekken door 
dit soort steun, zal er geen 
leegstand ontstaan. Jongeren 
zijn belangrijk voor de ge-
meente Zandvoort die erg 
aan het vergrijzen is. Ook hou-
den jongeren het dorp leuk en 
levendig. De starterslening is 

dan ook bedoeld voor de hele 
regio en is door ‘Den Haag’ 
aangestuurd. Zandvoort doet 
op geheel eigen wijze mee 

aan de starterslening”, aldus 
de wethouder. Meer over deze 
lening kunt u vinden op de ge-
meentelijke website.

Greeven Makelaardij wenst u een vrolijk Pasen!

Vraagprijs: € 309.000,= k.k.

Vraagprijs: €449.000,= k.k.

Vraagprijs: € 499.000,= k.k.

Vraagprijs: €339.000,= k.k.

Vraagprijs: € 469.000,= k.k.

Vraagprijs: € 99.000,= k.k.

Vraagprijs: € 900,= per maand

Vraagprijs: € 99.000,= k.k.
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Martinus Nijhoffstraat 97 

Dr. C.A. Gerkestraat 63 

Mathijs Molenaarstraat 1 

Van Ostadestraat 23  

Haltestraat 54 

De Schelp 66 

Kerkstraat 1A 

Swaluëstraat 45 

Deze ideale ééngezinswoning is gelegen in de kindvriende-
lijke buurt “De Meeuwen” in de directe nabijheid van het 
centrum, het strand, de basisscholen en het NS station. De 
woning beschikt over 4 slaapkamers, een hobbyruimte en 
een uitermate zonnige tuin op het zuiden! Er is voldoende 
parkeergelegenheid in de directe omgeving en voor de kids 
een vriendelijke speeltuin. Kortom, een ruim en compleet 
woonhuis en een ideale omgeving!

• De woonkamer is voorzien van vloerverwarming;
• Eengezinswoning op een aantrekkelijke locatie gelegen;
• Zonnige achtertuin van ca. 9 meter diep;
• Vrij parkeren in de directe omgeving;
• Woonoppervlakte ca. 105 m2, perceelgrootte:108 m2.

Deze halfvrijstaande woning met een royale voor- en 
achtertuin (ca. 18 m diep), een oprit én een zomerhuis is 
gelegen aan de recent vernieuwde Dr.C.A. Gerkestraat. De 
woning beschikt over een heerlijk royale woonkamer met 
een open haard, een ruime serre voor extra lichtinval, 3 
slaapkamers én een zolderruimte met 2 dakkapellen.

• Verhuurmogelijkheden door zomerhuis/gastenverblijf;
• Zomerhuis met zelfstandige opgang, pantry, douche 

en toilet;
• U-vormige keuken met bijkeuken;
• Badkamer met wastafel, douche en 2e toilet;
• Oprit voor meerdere auto’s én een achterom;
• Woonoppervlakte: ca. 140 m2, perceelgrootte 329 m2.

Dit uitstekend onderhouden halfvrijstaande woonhuis is 
gelegen op een aantrekkelijke locatie nabij de zuid duinen. 
De woning heeft bijzonder veel te bieden zoals een prettige 
living met veel lichtinval, een moderne keuken en badkamer, 
4 slaapkamers, een oprit voor meerdere auto’s, een garage, 
een werkplaats, een heerlijke achtertuin en een fraaie veran-
da waar u heerlijk van de tuin kunt genieten. Bovendien is er 
door de dakopbouw op de 2e etage extra ruimte verkregen.

• Moderne keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur;
• Badkamer v.v. wastafel, douche en 2e toilet;
• Zicht over duingebied vanuit de achterslaapkamers;
• Verkeerd in uitstekende staat van onderhoud;
• Buitenzijde woning geheel geschilderd in 2007;
• Perceeloppervlakte  333 m2, woonoppervlakte ca. 140 m2.

Deze karakteristieke én halfvrijstaande woning is gelegen 
nabij het centrum van Zandvoort, het strand en het NS station. 
Vele fraaie details zijn in de woning behouden gebleven zoals 
o.a. het glas-in-lood, de fraaie kamer-en-suite deuren en de 
hoge plafonds. Het beschikt over een ruime voor- en achter-
kamer, 3 slaapkamers, een verzorgde keuken, een moderne 
badkamer én een gastenverblijf c.q. zomerhuis. 

• Keuken recentelijk vernieuwd en v.v. diverse inbouwapparatuur;
• Badkamer (2006) v.v. wastafel, douchehoek en 2e toilet
• Kelder met stahoogte 
• Woonoppervlakte ca. 100 m2, zomerhuis ca. 25 m2;
• Perceelgrootte 148 m2.

Dit unieke object ligt op een interessante locatie in het centrum 
van Zandvoort aan de Haltestraat. Het betreft een ruim bedrijfs-
object bestaande uit een winkelgedeelte mét bereidingsruimte, 
een werkplaats en een woning met 5 slaapkamers. Het geheel 
ligt op een perceel groot 193 m2. De bedrijfsruimte is inclusief 
de werkplaats ca. 115 m2 groot. De woning heeft ca. 160 m2 en de 
frontbreedte bedraagt ca. 12 meter. Na een renovatie staat hier 
een fraai pand met vele mogelijkheden!
• Gelegen op zéér interessante locatie voor beleggers en 

ontwikkelaars;
• Iedere zondag = koopzondag. NS-station en strand op 

loopafstand;
• Staat van onderhoud binnen en buiten: matig, renovatie 

zeer gewenst; 
• Mogelijkheden: realisatie van 2 winkelunits + 2 apparte-

menten na verbouwing én gemeentelijke goedkeuring;
• Totaal woon/bedrijf ca. 275 m2,  perceelgrootte 193 m2.

Dit verzorgde 3-kamer recreatie-appartement is gelegen 
op de eerste verdieping van het complex “De Schelp”. Er 
zijn goede parkeermogelijkheden in de directe omgeving. 
Het is centraal én rustig gelegen ten opzichte van het cen-
trum, de duinen, het strand en de uitvalswegen. Het heeft 
goede verhuurmogelijkheden. De aanwezige binnentuin is 
voor gemeenschappelijk gebruik van de bewoners.

• Moderne open keuken in de kleur vanille uitgevoerd;
• Verzorgde badkamer v.v. een douche en een toilet;
• Geheel voorzien van een laminaat vloer.;
• Lage servicekosten € 75,= per maand;
• Appartement wordt aangeboden inclusief 

de aanwezige inventaris;
• Woonoppervlakte ca. 40 m2.

Te huur aangeboden een modern 3-kamer appartement 
(voorheen 4 kamers) gelegen op een uitstekende locatie in 
het centrum van Zandvoort op een steenworp afstand van 
het strand! Het appartement ligt aan de winkelstraat op de 
2e en 3e woonlaag. Het geheel verkeert in een zeer goede 
staat en is zeer geschikt voor bewoning door een werkend 
stel. De woonoppervlakte bedraagt circa 70m2.

• Huurprijs is inclusief voorschot gebruik nutsbedrijven;
• Looptijd huurcontract minimaal 1 jaar;
• Waarborgsom € 1.250,=;
• Uiterst geschikt voor werkend stel;
• Geen huisdieren, geen rokers, geen kinderen;
• Aanvaarding m.i.v. begin mei 2009.

Deze ruime loods is de oplossing voor uw opslag probleem!! 
Strandpachters, horecaondernemers, oldtimerliefhebbers dit 
is uw kans op die loods in het centrum! 
De loods beschikt over 3 verschillende ruimtes verdeeld over 
de begane grond en eerste verdieping. Via de openslaande 
deuren treedt u de loods binnen. Op de eerste etage zijn twee 
klein dakraampjes die zorgen voor licht toetreding. Deze 
ruime loods werd vroeger gebruikt als schelpenloods. Hier 
werden de schelpen fijn gestampt tot kalk. 

• Zeer geschikt voor ondernemers die opzoek zijn naar 
opslagruimte in centrum;

• De loods staat op de gemeentelijke monumentenlijst;
• Bouwjaar circa 1875, renovatie is gewenst;
• Vloeroppervlakte: ca. 145 m2, perceelgrootte: 127 m2.

Met Zomerhuis

Familiewoning
Woning/bedrijfsruimte

Tuin met privacy

Karakteristiek

Verzorgd

Huur

Opslag

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Schouten
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Na jaren gewerkt te hebben in de hogere branche opent Ferhat zijn eerste 
vestiging HAAR in Zandvoort. De feestelijke opening is op zaterdag 11 april om 
16.00 uur in het bijzijn van burgemeester N. Meijer.

Ferhat analyseert en adviseert de juiste lijn die bij uw haarsoort past. Daarbij 
werkt hij met het product Joico die 19 aminozuren en een UF  filter bevat en 
alcoholvrij is waardoor het haar sterk, gezond en weer glanzend wordt. 

In HAAR vindt u de laatste haartrends, creatieve en up-to-date knip tech nieken 
in een vriendelijke en ontspannen sfeer. Voor een goede haaranalyse kunt 
u vrijblijvend advies inwinnen bij Ferhat. De openingstijden zijn: van 9.00 tot 
18.00 uur op maandag, dinsdag woensdag en zaterdag en van 9.00 tot 20.00 
uur op donderdag en vrijdag.  Adres: Grote Krocht 27, 2042 LT Zandvoort. Tel.: 
023-5712895

SPA & Beauty Zandvoort

12 april is het eindelijk zover. Na maanden van voorbereiding en verbouwing  
opent Alessandro SPA & Beauty Zandvoort haar deuren aan de Hogeweg 29!

Vanaf zondag 12 april 15:00 uur bent u bij ons van harte welkom voor een  
exquise moment van rust en ontspanning.

SPA, Wellness, Nails, Manicure, Pedicure, Anti Aging, Zuurstofbehandelingen,  
Derma shape, Wellness Sunrise Zoncabine*, IR Sauna*,Mineral Make up,  

Visagie, Massages etc. (* begin mei)
Onze hoog opgeleide en zeer ervaren schoonheidsspecialiste en stylistes  

werken uitsluitend met zeer hoogwaardige producten en exclusieve merken.
We hopen u op zondag 12 april vanaf 15 uur te mogen verwelkomen voor een  

kennismaking en om samen met u het glas te heffen op  
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort waar uw welbehagen onze inspiratie is.

Op verzoek sturen we u de prijslijst toe en kunt u vanaf nu reserveren.  
Op alle reserveringengeplaatst voor 12 april krijgt u 20% korting op alle behandelingen!

info@alessandro-spa.nl
Only Quality Has A Future

elke donderdag
Dagschotel à € 9,75

Wekelijks een wisselend menu

Grieks Restaurant Filoxenia
Haltestraat 49 - Zandvoort
Tel.: 023-5734920
www.filoxenia.info

Er is weer een nieuwe bedrijf in Zandvoort van start gegaan 
en dus zijn wij daar eens een kijkje gaan nemen. Ineke en 
Peter Smits hebben op 1 april in de Schoolstraat ‘Slender 
You’ geopend, een van oorsprong Amerikaans bedrijf dat 
ontwikkeld was voor poliopatiënten.

Ineke: “Na onderzoek bleek 
het ook een uitstekend 
systeem ter ondersteu-
ning bij figuurcorrectie te 
zijn. Terwijl het, juist om-
dat men geen last van de 
zwaartekracht heeft en 
daardoor de kans op bles-
sures zo goed als nihil is, te-
vens uitermate geschikt is 
voor mensen met klachten 
die niet naar een normale 
sportschool kunnen gaan.” 
Denk hierbij aan medische 
klachten zoals reuma, ar-
trose, whiplash, spit of an-
dere onderrugklachten. Ook 
voor ouderen die wat moei-
zamer bewegen is het heel 
geschikt.

De erkende Slender You-
salon beschikt over zes 
toestellen, waarmee 48 
lichaamshoudingen kun-
nen worden gerealiseerd. 
Elk toestel is optimaal af-
gestemd op een bepaald 
gedeelte of spiergroep en 
helpt de cliënt tien minuten 
te bewegen. Een volledige 
sessie duurt maximaal een 
uur. Zo is er de ‘sandbag ta-
ble’, waarbij 1000 heupbe-
wegingen worden gemaakt, 
waardoor de vorm van het 
zitvlak wordt verbeterd en 
ook cellulitis vermindert. Bij 
de ‘leg table’ beweegt u in 
10 minuten even intensief 
als tijdens een wandeling 
van 3 kilometer en de ‘sit-up 
table’ versterkt de buik, rug 
en het middenrif door het 
doen van 90 set-ups. Verder 

is er nog de ‘waist tummy 
hip table’ en de ‘stretch 
table’. Tot slot is het goed 
toeven op de ‘relax table’. 
Na afloop voelt u zich ont-
spannen en fit. De toestel-
len doen 80% van het werk, 
de resterende 20% ligt aan 
uw eigen inzet. Een proefles 
is mogelijk en men kan al 
vier weken onbeperkt ‘slen-
deren’ voor € 59,50. Een 10 
rittenkaart, die 3 maanden 
geldig is, kost € 90 (pinnen 
is nog niet mogelijk).

Wilt u nog meer resul-
taat boeken, dan beschikt 
Slender You over een 
‘Vacushaper’, een bijzonder 
apparaat waarin u gedu-
rende een half uur op een 
loopband bezig bent. Door 
een speciale constructie 
ontstaat er een vacuüm, dat 
het lymfestelsel stimuleert 
en verantwoordelijk is voor 
het afvoeren van afvalstof-
fen en overtollig vocht. Het 
effect van deze therapie is 
een betere doorbloeding 
van het weefsel bij de bil-
len, buik en benen en een 
optimale vetverbranding. 
Voor de ‘Vacushaper’ gelden 
dezelfde tarieven als boven-
genoemd.

Slender You Zandvoort is 
momenteel maandag tot 
en met vrijdag op afspraak 
geopend van 08.30 tot 13.00 
uur en ‘s avonds van 18.30 
tot 22.00 uur. Schoolstraat 
3, tel. 06-1941 3733.

Slender You Zandvoort

door Erna Meijer
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

* Eén geschenk per klant zolang de voorraad strekt.

clarins promotie 
VAN 13 T/M 25 APRIL 2009

UW CADEAU*:
Bij besteding vanaf € 59,- aan Clarins producten ontvangt u een 

beautypurse met vier luxueuze miniaturen. 

Het rookverbod dat de burgemeester afkondigde voor de 
weekmarkt op het Zwarte Veld is niet nodig. De gemeente-
lijke handhavers die kwamen controleren of iedereen zich 
aan het verbod hield, constateerden slechts één overtre-
ding en nog wel van een marktkoopman.

Circus Rigolo slaat tijdens de Week van de Zee zijn tenten 
op op parkeerterrein De Zuid. Het Zandvoortse circus heeft 
nog een aantal acts in de ‘aanbieding’ voor mensen die het 
leuk zouden vinden om dat eens mee te maken. Directeur/
eigenaar Dick Hoezee doet jaarlijks, en tot groot vermaak 
van de ‘artiesten’ en buurtbewoners, zo een voorstelling 
op de Nieuwmarkt in Amsterdam.

De gemeente Zandvoort en de locale afdeling van Konink-
lijke Horeca Nederland (KHN) hebben gezamenlijk over-
eenstemming bereikt over een simpelere procedure voor 
de wet BIBOB. Hierdoor hoeven goedwillende onderne-
mers alleen de strikt noodzakelijke gegevens aan te leve-
ren en niet meer bijvoorbeeld de volledige financiële admi-
nistratie van de laatste 10 jaar te overleggen.

“Het is de burgemeester 
ernst”, schreef deze krant 
twee weken geleden. 
Uiteraard is niets minder 
waar. De burgemeester had 
zijn toestemming verleend 
aan deze 1 aprilgrap van 

de Zandvoortse Courant 
en had twee handha-
vers bereid gevonden om 
even mee te doen. Ook de 
Zandvoortse Courant kon, 
vanzelfsprekend, geen over-
tredingen vaststellen.

Rookverbod op weekmarkt niet nodig

Circus Rigolo heeft nog acts in de ‘aanbieding’

Wet BIBOB vereenvoudigd

Handhavers op de weekmarkt

Clown Didi

Raymond van Duijn (l) en Niek Meijer

31 maart jongsleden was de 
eerste bijeenkomst in De 
Krocht van Zandvoortse ge-
gadigden, voor een optreden 
tijdens de galashows van 
circus Rigolo. Hoezee heeft 
toen een aantal enthousiaste 
Zandvoorters ontvangen en 
het een en ander doorgespro-
ken. Toch zijn er nog een aan-
tal acts niet vergeven. Daarom 
heeft hij komende dinsdag, 14 
april, een tweede avond be-
legd in De Krocht, aanvang 
20.00 uur.

Hij kan u dan uitleggen hoe 
bijvoorbeeld de fakir-act, de 
messenwerpers-act (voor 
meerdere personen!) en 
het koorddansen in elkaar 
steekt maar er zijn legio an-
dere mogelijkheden. Hoezee: 

De wet BIBOB, die er voor zorgt 
dat criminelen geen voet aan 
de grond krijgen, wordt al 
6 jaar door de gemeente 
Zandvoort toegepast bij de 
aanvraag van bijvoorbeeld een 
horecavergunning. Zandvoort 
was daarmee de eerste in deze 
regio. Zes jaar verder is er on-
dertussen dermate veel exper-
tise bij de gemeente dat er nu, 
op verzoek van KHN, naar een 
verkorte vragenlijst kan wor-

“Werkelijk iedereen, bijvoor-
beeld uw klanten, familie en 
vrienden mogen meedoen. We 
bespreken van tevoren welke 
act u gaat doen en maken een 
oefenschema. Vergeet niet 
dat die oefeningen ook dikke 
pret met zich meebrengen! U 
verdient er werkelijk eeuwige 
roem mee. De oefendagen lig-
gen in ieder geval tussen 13 en 
24 mei. De acts op zich duren 
niet zo lang, gemiddeld 7 mi-
nuten per act.” Bent u onver-
hoopt op 14 april niet in staat 
om naar De Krocht te komen, 
dan kunt u zich ook aanmel-
den via de telefoonnummers 
06-53475703 (Dick Hoezee) of 
06-51053604 (Wim Peters). 
Er wordt dan contact met u 
opgenomen voor een latere 
afspraak.

den overgeschakeld. 

“Het gaat ons erom dat de 
goedwillende ondernemer 
niet zoveel tijd meer kwijt is 
met het vergaren van minder 
belangrijke zaken. De kwaad-
willende kunnen wij door de 
ervaring die we hebben er zo 
ook uitlichten. Het gaat erom 
de criminaliteit aan te pak-
ken”, zegt burgemeester Niek 
Meijer.

Raymond van Duin, voorzitter 
van KHN afdeling Zandvoort, is 
blij met de medewerking van 
de gemeente. “Ik verwacht dat 
ondernemers nu veel sneller 
de gegevens voor het BIBOB-
onderzoek zullen aanleveren. 
Daardoor kan de gemeente 
veel effectiever controleren op 
crimineel geld, wat de kwali-
teit van het ondernemerschap 
verder bevordert. Je voorkomt 

er oneerlijke concurrentie 
mee. Een criminele onderne-
mer of zetbaas die crimineel 
geld gebruikt, krijgt geen 
kans meer een horecazaak te 
beginnen”, aldus Van Duin. De 
wet BIBOB is landelijk een suc-
ces. Meijer zegt dat wanneer 
deze nieuwe opzet werkt, het 
niet ondenkbaar is dat ook 
andere sectoren met de wet 
BIBOB te maken krijgen.

15% korting

Wilt u het echt schoon? 
Bel dan Koene en kleinzoon!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 
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Paasweekend
10-13 april 

DE SALON
Bilderdijkstraat 30 zw
2041 NK Zandvoort

06-43049362

MAKE UP WORKSHOP
Uzelf goed leren opmaken met behulp van interessante tips van professionele 

visagiste. U kunt zich individueel of met een groep opgeven, € 25,- p.p. 

Dinsdag 14 april: 19.00 - 21.30                                (eventuele andere data op  
Donderdag 16 april: 19.00 - 21.30                            aanvraag mogelijk)
Zaterdag 18 april: 15.00 - 17.30 

Ook voor pedicure kunt u bij DE SALON terecht. 
De hele maand april, standaard pedicure behandeling € 15,-

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Eerste paasdag gesloten
Tweede paasdag geopend

van 12.00- tot 17.00 uur

ZANDVOORT PAS

 5% 
korting

Dobey Zandvoort
Grote krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345 *

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Je huisdier ook een  
vrolijk Pasen, 
met een traktatie van Dobey
Grote Krocht 28, 2042 XL Zandvoort 
Tel.:023-5719345

Beter een vol paasei 

dan een lege dop!

Paashaas - of 

kuikentaart van Tummers:

alleen op bestelling!

Wij wensen u een Vrolijk Pasen.
Denk ook aan uw zakenrelaties!

Pizzeria - Shoarma - Grillroom
7 dagen per week geopend

Paasactie 1e en 2e Paasdag
Mixed grill Tel Aviv speciaal voor 2 personen

shoarma, kipfilet, lamskotelet, spareribs, döner, 2 pita’s, salade, 
stokbrood met kruidenboter, friet + 1 fles wijn € 30,-!

A.u.b. van tevoren reserveren.
Thuisbezorging gratis vanaf € 10,-
zo t/m do van 16.00 - 23.00 uur
vrijdag en zaterdag van 
16.00 - tot 03.00 uur

U kunt ook online bestellen via
www.OnlineEten.nl
Haltestraat 23A - Zandvoort
Tel.: 023-571 43 11

Nieuwe voorjaars/
zomer collectie

hangt weer in de winkel!

o.a. Just B, Isla Ibiza, King Louie,
Street One, Fransa enz…..

Mode café (show) dinsdag 21 april!
(reserveren in de winkel)

Kijk ook eens op de website www.rosarito.nl
Grote Krocht 20B - 023-5715697

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 8:30-18:00 za 8:30-17:00

www.shanna-s.nl

de nieuwe
zomercollectie

tassen is binnen

NIEUW bij Boudoir by Sara
KINDERPARTIJTJES maak je eigen droomnagels.
Wij zijn van start gegaan met het organiseren van  
kleine workshops voor de kleintjes onder ons.
Op het kinderfeestje, dat bij de jarige of op een  
andere zelf gekozen locatie wordt gegeven zullen,  
de nagels van alle kinderen worden gelakt. 
En wordt ze geleerd hoe ze hun eigen nagels mooi  
kunnen maken met glitters, stickers, speciale stripe  
stiften en nog veel meer. Aan het einde krijgen ze een 
diploma mee en uiteraard krijgt 
de jarige een verrassing! Voor  
vragen kan je bellen naar Boudoir  
by Sara 0235732900

Paaswedstrijd!!! 
Versier onze paasboom met een zelf gemaakt ei! 
Voor 0 t/m 4 jaar, 5 t/m 12 en 13 jaar en ouder 
wordt eerste paasdag een prijs uitgereikt.

Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Maandag gesloten.
Di t/m vrij: 10.00-18.00 uur
Za: 10.00-17.00 Zo: 12.00-17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel.: 023 5720042
www.bloemenaanzee.nl

Eigen merk zeker zo goed en veel goedkoper!

Gratis tweede kaartje voor een 
attractiepark bij besteding van € 15,-

Wij zijn 1e en 2e Paasdag
van 12.00 tot 17.00 uur geopend

Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort Tel.: 023-5732268

Als je je ei niet kwijt kunt...

Altijd wat te doen,
Altijd gezellig!

        Danzee culinair
Donderdag 23 april
Aanvang 17.00 uur

Cocktails (Mango’s)
Kaas & port (Tromp)
Sushi (Sushi-kim)
Voorgerecht (Danzee)
Oesters (Oestersman)
Hoofdgerecht (Danzee)
Rosé Champagne (Maxxium)
Dessert (Danzee)

Live muziek verzorgd door 
 The Brooklyn Brothers en Mireille

Kaarten à € 30,- p.p.
(verkrijgbaar achter de bar)

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 57 1 22 52

Hoe overleeft u een vakantie in een Spaans sprekend land?

Zomercursus Spaans 
Maandag 19:30 – 21:30 uur

11mei t/m 22 juni

Workshop E-mail
alles leren over @mail

Donderdag 16 april 
9:30 – 11:30 uur 

Voor meer info kunt u contact opnemen met
Pluspunt Zandvoort 023. 57 40 343

Snuffel-Computercursus voor Senioren
dinsdag 10.00 – 12.00

28 april t/m 12 mei
Locatie: bibliotheek

Voor meer info Pluspunt Zandvoort Centrum
 tel 5717373

www.pluspuntzandvoort.nl 

Voor andere cursussen of  meer informatie kunt u  
kijken op www.pluspuntzandvoort.nl
023-57 40 330

 

 Café Oomstee
De beste Jazz, beleef 't mee!

Vrijdag 10 april, aanvang 21.00 uur:

Dirk Jan Vennik
Boogie Woogie Quartet

Dirk Jan Vennik - piano/zang
Rinus Groeneveld - tenorsax, Hans Ruijgrok - bas

Menno Veenendaal - drums

Blues, Boogie, Jazz, Rock&Roll en
natuurlijk eigen werk. Voor elk wat wils!

Zie www.oomstee.nl voor verdere informatie!

De Fitflops zijn weer binnen!
Nu ook voor heren

Sportgala 2009 18 april 
in NH Hoteles

Aanmelden kan nog tot 14 april via 
ben@sportinzandvoort.nl



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand april:
Bij besteding van 10 Euro

een huisgemaakte Rookworst
voor maar 1 Euro

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Hobby - Art - Gasthuisplein

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

H&T Klussenbedrijf - 06 25548778

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxaflex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding van de maand april:
10% korting op Quickstep laminaat

H & T Klussenbedrijf
Onderhoud, renovatie en nieuwbouw,
24 uursservice

Tony van Haren
Allround en altijd de goedkoopste!

15% korting op arbeidsloon
Hogeweg 62/9 - Zandvoort
Tel. 06-2554 8778
tonysklussen@gmail.com

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Lekker voor bij de koffie:
nougat eieren gevuld met
banketbakkersslagroom
per stuk €1,50 op vertoon
van uw pas: 4 stuks €5,--

Alle 
Zandvoorters 
met een 
ZandvoortPas 
bieden wij 
graag 
10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Nu met gratis rode pesto

Buffel Mozzarella
Heerlijk bij en door de salade

Nu grote bol à 250 gram € 4,98

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

1 artikel 5%, 2e artikel 10% 
en 3e artikel 15% korting!

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 - 22.00 uur

maandags gesloten

Voor Pashouders
Gratis glas wijn

 bij het 
kikkerbillen menu.

Nieuw collectie

buitenlantarens

is binnen.

www.de-bode.nl 
Pashouders op alle 

artikelen 5% korting.

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Voor Pashouders

10% korting 
op totaalprijs!
haltestraat 7, 2042 lJ ZandVoort
023-5716631 - www.Zaras.nl

“Het is mooi als gasten tevreden 
zijn. Maar het mooiste is als zij aan 
het einde van een bezoek zeggen 
dat ze graag nog een keertje te-
rugkomen!”, vertelt Bart enthou-
siast. Het Wapen heeft veel te bie-
den. Er is à la carte, maar ook een 
wekelijks wisselend keuzemenu, 
een gevarieerd samengestelde 
wijnkaart en een dagschotel. 
Daarnaast verzorgt het ook uw 
(trouw)feest, zakelijke lunch of di-
ner, club- of verenigingsavond, pri-
vate dining en er zijn uitgebreide 
cateringmogelijkheden. 

Vrienden van het Wapen
Bart zit vol met ideeën om het 
Wapen van Zandvoort nieuw le-
ven in te blazen. “Met Vrienden 
van het Wapen willen we een paar 
keer per jaar leuke dingen gaan 

doen. Wat allemaal? Koken met 
de chef, concerten, wijnproeverij, 
kunst en culinair arrangementen 
en natuurlijk een spetterend eind-
feest”, somt Bart op. Wie lid wordt 
van Vrienden van het Wapen krijgt 
als clublid 10% korting. Op zater-
dag 18 april is chef-kok Alex Bazard 
van het Wapen van Zandvoort 
te zien tijdens het programma 
Business-Class van Harry Mens. 
Een aantal leden van de club zal 
bij de opnames aanwezig zijn.  

ZandvoortPas
Op vertoon van uw ZandvoortPas 
ontvangt u bij Het Wapen maar 
liefs 10% korting, zowel op eten 
en drinken. 

Het Wapen van Zandvoort, 
Gasthuisplein 10. Donderdag tot 
en met maandag geopend van 
12.30 tot 01.00 uur, keuken ge-
opend tot 22.00 uur. Reserveren 
kan vanaf 12.00 uur: 023-8223780. 
www.wapenvanzandvoort.nl

Op 14 februari Valentijnsdag heropende het 
Wapen van Zandvoort haar deuren. De gast-
heren Bart en neef Jeroen Schuitenmaker 
toonden het publiek voor het eerst de nieu-
we kaart. Een menukaart vol met betaalbaar 
en lekkere gerechten. Verder is Zandvoort 
een club rijker geworden met de introductie 
van de Vrienden van het Wapen. 

Café-restaurant Het Wapen van Zandvoort 
biedt voor ieder wat wils! 

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Jeroen en Bart Schuitenmaker
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Geen verregende Paas 

Het weekend weerbericht wordt gesponsord door:

De temperatuurcontras-
ten trouwens die bewuste 
vrijdagmiddag waren on-
Nederlands groot. Aan het 
einde van de middag was 
het bibberen geblazen 
op de Zeeuwse stranden 
bij een graad of 6, terwijl 
het in een groot deel van 
Oost - en Zuid-Nederland 
nog bijna 23 graden was. 
Inmiddels is het wat wis-
selvalliger geworden, na 
een hele aardige maandag 
met opnieuw hoge tempe-
raturen tot 18 graden. De 
komende dagen houden 
we zo nu en dan die kans 
op wat regen of een losse 
bui. 

Deze lichte wisselvallighe-
den zouden wel eens tot 
en met Pasen kunnen aan-
houden. Op dit moment is 
al met enige zekerheid te 
zeggen dat het paasweer 
niet echt uit de kunst 
wordt. Het zal zeker niet 
flink regenen op beide da-
gen, maar de kans dat het 
zowel op zondag als maan-
dag flink zonnig en droog 
weer is, is er evenmin. Het 
pluspunt is wel dat de mid-
dagtemperaturen nog even 
op peil blijven. Op Goede 
Vrijdag kan het wederom 
een keer bijna 18 graden 

worden in onze regionen, 
na een hele aardige donder-
dagmiddag.

Veel gewassen worden mo-
menteel nog gezaaid, dus 
letterlijk is er nog geen spra-
ke van groeizaamheid, maar 
het onkruid in de tuin vaart 
helaas wel bij zo’n malse 
regenbui en 15-16 graden. 
Opvallend is dat er op de 
weerkaarten voor de mid-
dellange termijn (nog) geen 
ijskoude noordenwinden 
te zien zijn. Bijna ieder jaar 
worden die geprojecteerd 
richting half april, maar mis-
schien slaan we dit jaar wel 
een keer over.

De eerste decade van deze 
grasmaand zal waarschijn-
lijk zo’n anderhalve graad 
warmer dan normaal 
uitpakken in Zandvoort. 
Daarmee gaat april 2009 
de grasmaand uit 2007 al 
een beetje volgen, maar zo 
uitzonderlijk mooi als des-
tijds wordt het niet. Een jaar 
later was de maand mei aan 
de beurt (recordzonnig, re-
cordwarm, nagenoeg neer-
slagarm).
Zou juni straks gaan knallen?

weerman Marc Putto

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 16 17 13 13

Min 8 8 7 6

Zon 55% 55% 45% 55%

Neerslag 20% 30% 20% 35%  

Wind zuid 4 zuid 4 wzw. 4 nw. 4

Grandioos aprilweer was het afgelopen vrijdag met onge-
woon hoge temperaturen in het land. Zuid-Kennemerland 
kwam nog tot ruim 21 graden in de schaduw. Zelden was 
het warmer begin april in Nederland. 

Dr. Kuyperstraat 8C. v.d. Lindenstraat 2 / 28

 Vraagprijs € 498.000,-- k.k.
•	Uitgebouwd	halfvrijstaand	woonhuis
•	Perceel	324	m2,	woonoppervlak	175	m2

•	Vier	(mogelijk	zes)	slaapkamers
•	Schitterende	locatie	dicht	bij	duinen
•	Oprit,	vrijstaand	stenen	berging
•	Royale	tuin	op	het	zuid-	westen,	veel	privacy

Neem	contact	op	voor	een	vrijblijvende	bezichtiging	en	geniet	van	
de	ruimte	en	rust	op	deze	schitterende	locatie!

 Vraagprijs €	339.000,--	k.k.
•	Royale	hoekmaisonnette	op	3e	en	4e	(	tevens	hoogste)	etage
•	Mooiste	locatie	bij	uitgestrekte	duinen
•	Woonoppervlak	ca.	105	m2²
•	Twee	ruime	balkons	op	het	zuiden
•	Moderne	keuken	en	badkamer
•	Parkeerterrein	bij	appartementen	complex

Wij	maken	graag	een	afspraak	voor	een	bezichtiging.

Tel.  023- 571 5531 Passage 42, 2042 KV Zandvoort
Voor meer informatie en foto’s: www.HollandResidence.nl

Tel.  023- 571 5531 Passage 42, 2042 KV Zandvoort
Voor meer informatie en foto’s: www.HollandResidence.nl
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Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93
dinsdags gesloten

Voor een fleurige Pasen
voor de tuin en 

voor bakken

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Lentekriebels?
Bloemenkriebels!

Spiegelcentrum Het Draaipunt
Nieuwe energie, Meer energie,
Door een natuurlijker levensritme.
Voor meer info bel even voor een afspraak, 
of loop even binnen op een van de inloop 
middagen Woe, dond. vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00
Tel Willie 0638758397 of Joke 0622487220.

UitnodigingWij wensen u prettige paasdagen

U bent van harte welkom! 
Stephanie en Nelly Wendelgelst

Haltestraat 22 
2042 LM  Zandvoort 
Tel. 023-573 01 72

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Blijvende actie!

Bij elke game aankoop
boven de € 40,-- nu

altijd 5 euro korting!

Actie alleen geldig bij  
Music Store Zandvoort

Clubcard korting extra ook geldig

In het kader van het Nationale Museumweekend en de 
tentoonstelling ‘Ik teken ervoor, maar teken jij er ook 
voor?’ vond afgelopen zaterdag in het Zandvoorts Muse-
um een gratis workshop cartoontekenen plaats. De work-
shop werd met veel plezier verzorgd door de bekende car-
toonisten Hajo de Reiger en Bas Köhler. 

Een tot de nok toe gevulde zaal van De Krocht, heeft afgelo-
pen zaterdag met heel veel plezier gekeken naar de klucht 
‘Niets is voor altijd’. Een groot compliment is zeer zeker op 
zijn plaats voor regisseur Ed Fransen, want ga er maar aan-
staan om een cast, bestaande uit maar liefst achttien ac-
teurs, zo gedisciplineerd en rolvast aan te sturen!

Workshop cartoontekenen in Zandvoorts Museum

Acteurs Wim Hildering bijzonder op dreef in klucht

Cartoons in de maak

In de oerwouden van Suriname

door Sutiah van Netten

“Kijk eens in de krant of er 
iets is wat je boeit. Iets wat je 
opvalt. Of misschien is er iets 
in je omgeving gebeurd dat 
je niet leuk vindt. Probeer in 
je tekening te laten zien hoe 
je hierover denkt”, aldus car-
toonist Hajo. De groep gaat 
meteen ijverig aan de slag. 

Esther Spee kreeg veel waar-
dering voor het feit dat zij, 
naast haar eigen rol van 
Beppie, binnen een paar da-
gen de rol als de Wassenaarse 
alcoholiste Grace moest over-
nemen van Claudia Borotel, 
die wegens een operatie 
plotseling moest afhaken. 
Zij deed dit uitstekend en ook 

Overal liggen opengeslagen 
kranten, boekjes, gum, pot-
loden en grote vellen teken-
papier. Terwijl de kinderen 
druk bezig zijn lopen Hajo 
en Bas tussen de tafels door 
om te vragen hoe het met 
de opdracht gaat. De twee 
topcartoonisten praten met 
de kinderen over hun ideeën, 
wisselen meningen uit en 

het feit dat zij live een moei-
lijk lied ten gehore bracht, 
bezorgde haar veel applaus.

Het stuk speelde zich in eerste 
instantie af in de oerwouden 
van Suriname, waar niet al-
leen de cast van de soapserie 
‘Niets is voor altijd’ was neer-
gestreken, maar ook een ge-

geven handige tips. “Het is 
best lastig om een onder-
werp voor een cartoon te 
bedenken. Maar als ik zo om 
me heen kijk gaat het erg 
goed”, lacht Hajo. Ook Bas is 
zichtbaar onder de indruk: 
“Het is echt leuk om al die 
tekeningen te zien. En ja, er 
zit in deze groep een echt na-
tuurtalent! Ik heb hem net 
ontdekt. Zijn cartoons zijn 
goed getekend en er zit ook 
veel humor in. Hij verwoordt 
het nieuws heel letterlijk in 
zijn cartoons”, vertelt Bas 
enthousiast. Natuurtalent 
Ruben (8) is samen met zijn 
zus Priya (10) naar de work-
shop gekomen. Broer en zus 
zijn allebei gek op tekenen. 
Zo heeft Ruben een vrolijke 
vlo getekend die spullen op 
de markt aan het verkopen 
is. “Dat is de vlooienmarkt, 
grappig hè? Als ik iets zie, 
dan krijg ik een idee en dat 
zet ik op papier. Ik weet niet 
of ik later cartoonist wil wor-
den, maar ik vind het wel 
heel erg leuk om cartoons 

zelschap met cliënten van het 
RIAGG en een groepje bejaar-
den dat hun reisleidster kwijt 
was. Deze ingrediënten gaven 
vanzelfsprekend aanleiding 
voor veel verwarring. Het 
jungledecor, compleet met 
kampvuur, aangevuld met 
rondrennende Bosjesmannen 
en een indrukwekkende aap, 
zag er schitterend uit. Liëndo 
Bos, als regisseur Bert, had 
het maar zwaar met zijn 
verwende crew, prima ge-
speeld door Ria Driehuizen 
en Wendy Jacobs. De zoals 
altijd uitstekend acterende 
Carolien Bluijs, samen met 
een leuke Jetteke Zwemmer, 
had heel wat te stellen met 
haar groepje verdwaasde cli-
enten met afwijkingen zoals 
smetvrees, kleptomanie en 
persoonlijkheidsstoornis. 
Medelijden had het pu-
bliek met de arme reisleid-
ster Mandy, prima gespeeld 
door Martine Adegeest, ook 
in haar ‘stille’ spel, die haar 
groepje vakantiegangers, 
bestaande uit Ankie en Pieter 

te tekenen”, aldus Ruben. 

Cartoonwedstrijd
“Aan de cartoonworkshop 
is een wedstrijd verbonden. 
Iedereen mag meedoen, dus 
ook ‘cartoonisten’ die niet 
aan de workshop hebben 
meegedaan. De cartoons 
moeten wel vóór maandag 
13 april bij het Zandvoorts 
Museum ingeleverd zijn. Op 
19 april wordt de winnaar 
bekend gemaakt tijdens het 
optreden van Sanne Mans 
in het Muziekpaviljoen”, 
vertelt Sabine Huls van het 
Zandvoorts Museum. Een 
deskundige jury, bestaande 
uit Hans van Pelt, Marten 
Bierman en Marcel Meijer, 
zal de cartoons beoordelen 
op actualiteit, humor en ori-
ginaliteit. De beste cartoons 
in de categorieën jeugd en 
volwassenen worden gepu-
bliceerd in de Zandvoortse 
Courant en geëxposeerd in 
het Zandvoorts Museum. 
Verder ontvangen de win-
naars nog een leuke prijs.

Joustra en de nieuwe aan-
winst Vera Koper, constant 
kwijt was. 

Na de pauze speelde het to-
neelstuk zich afwisselend af 
in de psychiatrische kliniek en 
de studio in Aalsmeer, waar 
de uitreiking van de Soap 
Awards zou plaatsvinden. Ook 
hier bleek het decor weer een 
vondst. Het was heel knap 
hoe de ingewikkelde verhaal-
lijn, waarbij iedereen steeds 
door elkaar liep, zo goed in 
stand bleef. Het slotapplaus 
en de bloemen waren dan ook 
volkomen verdiend!

Voorzitter Paul Olieslagers 
was terecht trots op zijn ge-
zelschap, waarbij natuurlijk 
ook de vele mensen achter 
de schermen genoemd en in 
het zonnetje gezet werden. 
Hij sprak tevens de hoop uit 
dat Zandvoort in de nabije 
toekomst toch nog eens zou 
kunnen beschikken over een 
behoorlijk theater met dito 
stoelen. 

Altijd leuke voordeeltjes 
met uw 
ZandvoortPas!

Heeft u nog geen ZandvoortPas? Vul 
dan snel een aanvraag in op pagina 12
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Niet eerlijk
Ik ben in een winkel voor 
mini atuur model l en  in 
Düsseldorf beland. Vraag me 
niet hoe en waarom, want 
met die hamvragen worstel 
ik ook nog steeds. Voor zover 
ik me kan herinneren heeft 
het in ieder geval niets te 
maken met verdovende mid-
delen. Het zal wel weer een 
of andere acuut opgedoken 
lentegekte zijn. 
 Als anti-verzamelaar met 
een lengte van 1.83 meter, kun 
je je voorstellen dat ik me in 
deze zaak met honderden 
mini-Mini’s en treinen in tan-
denborstelformaat heerlijk 
op mijn gemak voel. En dus 
besluit ik om net zoals die 
fanatieke verzamelaars om 
mij heen, eens even lekker 
door de winkel te struinen. 
Natuurlijk niet op zoek naar 
een miniatuurauto, maar wel 
op zoek naar een bevestiging 
van mijn stereotype beeld 
van verzamelaars. Want wat 
moet je dan ook denken van 
een volwassen man dromend 
voor een vitrinekast vol kleine 
vrachtwagentjes? Ik hou het 
maar subtiel bij ‘apart’, maar 
vrees dat deze man zijn huis-
kamer heeft omgetoverd tot 
een parkeerplaats voor mi-
niatuurvracht. Ik vrees voor 
vrachtwagens in de kast, aan 
de muur en verspreid over de 
vloer. Ik vrees voor een een-
zaam leven, met als enige 
motto: ‘gelukkig heb ik mijn 
vrachtwagentjes nog…’ Ach, 
wat sneu.  
 Maar dan zie ik hoe een 
man zijn nieuwe aanwinst 
uit de vitrinekast in zijn ar-
men neemt. Hij blijkt er ge-
woon vrij normaal (lees: best 
leuk) uit te zien en heeft 
bovendien een adembene-
mende twinkeling in zijn 
ogen. Voor even vergeet ik al 
mijn stereotype gedachten, 
tot duidelijk wordt dat wer-
kelijk al zijn aandacht naar 
het ‘schatje’ in zijn armen 
gaat. Hij vertroetelt haar 
alsof ze een prinsesje is, alsof 
ze jaren naar elkaar hebben 
gesmacht. Het leven is 
niet eerlijk… ik wou dat 
ik zo’n stom miniatuur-
vrachtwagentje was.

column

Pa
ul

in
e

Mai Buwalda, 24 jaar, student en werkzaam bij Club Jade:
“Misschien ben ik wat kortzichtig in mijn mening als ‘t gaat over dit onderwerp omdat mijn ‘roots’ op 
het circuit liggen, maar het circuit en haar geluid horen gewoon bij Zandvoort. Als je hier gaat wonen 
stem je eigenlijk stilzwijgend in met het geluid. Ik weet dat het twee soorten kippenvel opwekt, maar het 
circuit is tenslotte nog steeds de grootste toeristische trekpleister voor ons dorp. Ik zou zeggen twaalf 
dagen op z’n MINST!”
 
Gijs de Roode, 24 jaar, leraar aardrijkskunde en CDA-raadslid:
“Dit lijkt me een prima idee! Wat is er nu mooier voor Zandvoort als er extra geluidsda-
gen kunnen bijkomen. Dan wordt het mogelijk om extra race-evenementen te organi-
seren, dat is goed voor Zandvoort, veel bezoekers en veel publiciteit. Het is niet alleen 
goed voor de lokale economie, maar de regionale economie zal hier ook van profiteren. 
Hopelijk komt vanuit Den Haag het groene licht hiervoor, zodat dit mogelijk wordt.”
 
Nienke de Boer, 21 jaar, volgt een opleiding tot Manager Wonen en werkt bij Café Koper:
“Ik ben het helemaal met de stelling eens. Het geluid van racende auto’s op het Circuit Park hoort ge-
woon bij Zandvoort! Als je in Zandvoort komt wonen, neem je dit dan ook eigenlijk op de koop toe. Van 
vijf naar twaalf geluidsdagen lijkt me prima, ook omdat dit voor het toerisme in het dorp natuurlijk 
gunstig is. Bovendien kan het Circuit zo nog grotere evenementen aantrekken.”

Het zou zo maar kunnen; 
binnenkort meer races op 
Circuit Park Zandvoort! Op 
voorstel van Minister Cra-
mer van Milieu zou het cir-
cuit twaalf in plaats van de 
huidige vijf ‘geluidsdagen’ 
moeten krijgen. Deze ‘ge-
luidsdagen’ betreffen dagen 
waarop het lawaai van ra-
cende wagens het normale 
maximum van 55 decibel 
mag overschrijden. Als dit 
realiteit wordt, krijgt het cir-
cuit natuurlijk veel meer mo-
gelijkheden om grote, inter-
nationale evenementen te 
organiseren. Maar natuurlijk 
betekent meer geluidsda-
gen, ook vaker lawaai! Deze 
week vragen wij onze panel-
leden wat zij van dit voorstel 
van Minister Cramer vinden. 

JONG!

“Het geluidsdagenquotom van Circuit Park Zandvoort 
moet worden uitgebreid naar twaalf dagen”

De stelling:Talk of the town

 

Zaterdag 11 april: 
Wie zijn TV inlevert bij Het Patronaat krijgt één vrijkaartje 
(voor LCD- en Plasmaschermen zelfs twee) voor het op-
treden van HIT ME TV. HIT ME TV is de nieuwe sensatie 

onder Nederlands Betere Popbands. Aanvang: 20.00 
uur, toegang gratis (als je tenminste een oude te-
levisie meeneemt). Anders betaal je € 9,-

Zondag 12 april: 
Heb je nou altijd al een kijkje willen nemen ach-
ter de schermen bij de autoraces? Dat kan nu! 
Op 1e Paasdag organiseert Circuit Park Zandvoort 
een open dag. De hele dag heb je gratis toegang 
tot het rennerskwartier waar raceteams hun 
auto’s prepareren voor de wedstrijden van de 
Paasraces Family Day. Maar dat is nog niet alles! 
In de ochtend kun je je vergapen aan honderden 
glimmende klassieke auto’s. Rond het middag-
uur zullen alle Oldtimers een rondje op het cir-
cuit rijden. Dus, dat mag je echt niet missen! Als 
je zin hebt om zelf over het circuit te scheuren, 
dan kan dat ook, want vanaf 13.00 uur is er het 
‘Vrij Rijden’ voor de waaghalzen onder jullie. 
Kaartverkoop vindt vanaf 11.30 uur plaats in het 
OCA clubgebouw op het circuitterrein. Circa 25 

tot 30 minuten kost € 30 per auto.

Maandag 13 april: 
Eindelijk is het dan zover!  Het eerste gratis op-
treden van 2009 in het Muziekpaviljoen. Een 
spetterend optreden van de internationale big 
band The Flying Dutchmen. De populaire for-
matie speelt over de hele wereld en brengt de 
oude traditionele jazzmuziek weer tot leven. 
De perfecte afsluiter van het Paasweekend! 

De band speelt vanaf 13.30 uur. 

I Know Where It’s @

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos)  netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service voor 
computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK.

.................
Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.................
Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine 
klussen in en om het 

huis. Redelijke prijs. Voor 
info: 06-1423 2051 

.................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230

ZANDKORRELS
Het Pakhuis een kringloop-

winkel waar van alles te 
koop is! Van serviezen en 
glaswerk tot meubels en 
van kleding tot boeken. 

Kennemerweg 6 Zandvoort 
(voormalige TZB kantine) 

De winkel is geopend 
op don-vrij-zat 10-17 uur. 

info: 06 - 53693409
.................

Doe jij nog wel echt 
wat je leuk vindt?

www.bereikjedoelnuwel.nl
0654357575

.................
Helen Rob Daniëlle & 
Yvo, succes met café 

Fier. Aat & Elly
.................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in de 

diabetische voet en nagel-
correctie (wilde pedicure). 

Tel. 06-52461796 / 023-
5715921. Bilderdijkstraat 

22, Zandvoort. Diabetische 
voet wordt vergoed door 

zorgverzekeringen.
.................

Gezocht: stalling voor auto. 
Voor een aantal maanden 

om aan een auto te werken, 
zoek ik een stalling. Dit kan 
een garage zijn, of een plek 

in een loods, of iets der-
gelijks. Tel. 06-5144 6607

Op Goede Vrijdag 
herdenken we dat 
Jezus voor ons is 

gestorven.  
Met Pasen vieren we 

Zijn overwinning over 
de dood. Jezus zegt: 
“Wie in mij gelooft 

heeft eeuwig leven”
 .................

Jezus zegt: “Ik ben de 
opstanding en het le-
ven” (Johannes 11: 25).

Wilt u meer weten over 
Gods liefde, Goede Vrijdag 

en Pasen? Mail naar gebed-
zandvoort@hotmail.com

.................
Gezocht: garage/opslag-

ruimte in Zandvoort of om-
geving. Tel. 06-21902806

Hooikoorts?Nocure-Less pay
www.bereikjedoelnuwel.nl

06 54357575
  .................

Te huur: makkelijk 
toegankelijke bedrijfs-

ruimte. Afm. 8x5x4 
met electr. deur 5m. 
Huurpr. €450,- incl. 

06-53175104
  .................

Kleine kamer te huur 
voor onbepaalde tijd. 

Eigen opgang. Tel. 
5716017 te Zandvoort

  .................
Trimsalon Chichic 

in Zandvoort
Bel voor een afspraak: 

06-41960517 of 
023-5400608

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

worden. Ook ben ik nu de enige in de groep 
die redelijk Japans spreekt, dus nu kan ik de 
nieuwe studenten weer helpen zoals ik in 
het begin ben geholpen. 

Eindelijk weer vastigheid
Binnenkort zal ik ook eindelijk verhuizen 
naar mijn vaste gastgezin, waar ik de rest 
van mijn jaar zal doorbrengen. Ik heb bij 
dit gezin al eerder eens een weekje door-
gebracht, een tijdje terug, en dat was een 
heel erg gezellige week. Ik ben ze in ieder 
geval erg dankbaar dat ze mij in huis wil-
len nemen in de tijd dat gastgezinnen in 
Sapporo erg schaars zijn.

door Dylan Kokernoot

Het schooljaar is hier alweer bijna 
voorbij, terwijl er nog heel veel moet 
gebeuren. Voordat je hier doorgaat 
naar het volgende jaar, moet jouw 
klaslokaal van onder tot boven 
worden schoongemaakt. Dit komt 
omdat nieuwe leerlingen hier het 
toelatingsexamen moeten doen. 
Niets, maar dan ook echt niets, 
wordt ontzien wanneer in Japan 
een klaslokaal écht schoongemaakt 
moet worden. Natuurlijk waren er 
ook de gebruikelijke klassenfeestjes afgelo-
pen schooljaar. Eerst met de hele klas naar de 
pizzeria en naderhand zijn we met alle jon-
gens naar de karaoke geweest. Wat ik hier wel 
een beetje mis zijn die grote schoolfeesten die 
we in Nederland elk seizoen hebben. 

Handje helpen
Ondertussen is de nieuwe groep uitwisse-
lingsstudenten ook in Sapporo aangekomen. 
Aangezien ik de enige overgebleven student 
van vorig jaar ben, moet ik enorm veel spee-
ches, presentaties, toneelstukjes enzovoorts 
doen. Eigenlijk vind ik het niet zo erg. Ik vind 
het wel interessant om er zo bij betrokken te 

Eind augustus is de 17-jarige Dylan Kokernoot vertrokken naar Japan, om daar een jaar te verblijven. 

Zijn doel is om de taal te leren en het leven in een Japans gezin te ervaren. Inmiddels laat Dylan 

ons al een half jaar ieder maand genieten van zijn belevenissen. Deze keer zijn zevende bijdrage.

Dylan op reis!

Dylan en klasgenoten in een karaokebar
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Net zoals in de bibliotheek in Zandvoort, kunnen onbekende 
talenten hun kunstwerken ook exposeren bij Pluspunt Noord. 
Dit keer hangen de kleurige kunstwerken van Annemieke 
Botterman aan de muren. Ze zijn beslist een bezoekje waard.

Zaterdag 4 april heeft Marianne Rebel de aftrap gegeven 
voor een periodiek wisselende kunstexpositie in Het Wa-
pen. Gedurende twee maanden zijn vijf compleet nieuwe 
werken van haar te bewonderen. 

door Nel Kerkman

Als kind was Annemieke al met 
tekenen bezig. Van potlood, 
naar kleurpotlood, pastelkrijt 
en later met olieverf en pas 
veel later naar acryl. Als je haar 
kunst bekijkt valt het op dat 
de vormen altijd rond en gol-
vend zijn en uit vrouwfiguren 
bestaan. Haar kleuren bestaan 
veelal uit kobaltblauw met 
oranje en daarin is altijd goud 
verwerkt. Ze schildert vanuit 
haar gevoel en de abstracte 
schilderijen hebben toch iets 
beeldends. Ook vallen haar 
maskers op die groot zijn op-

Rebel is een heel nieuwe 
richting ingegaan, die to-
taal afwijkend is van haar 
bekende karikaturale schil-
derijen. Haar filosofie in 
deze tijd is: “Niet lopen te 

Tentoonstelling Pluspunt

Kunstexposities in Het Wapen

gezet en waarin de liefde voor 
de natuur in kleine nuances 
naar voren komt. Annemieke 
vindt het heerlijk als iemand 
anders, groot of klein, een po-
sitief gevoel ervaart op wat 
voor een wijze dan ook. Haar 
motto is: elkaar inspireren in 
leven en liefde.

D e  k u n s t w e r k e n  va n 
Annemieke Botterman han-
gen in de activiteitenruimtes 
en in de vergaderzaal en zijn 
tot 29 mei te zien bij Pluspunt 
Noord, Flemingstraat 55, 
Zandvoort. Voor meer infor-
matie: www.artenmiek.nl.

miezemuizen, maar ge-
nieten van het leven” en 
dat vertaalt zich in de titel 
‘Celebration of Life’. 

Marianne is de eerste van 

Annemieke Botterman bij een van haar werken

Marianne Rebel bijt het spits af

Yvonne Vosse 
Hoofdcaissière 

LEVER UW WAARDEBONNEN IN EN 
PROFITEER VAN EXTRA VOORDEEL!

Vomar Voordeelmarkt • Celsiusstraat 192 • Zandvoort • 023 - 571 43 61 • Openingstijden maandag t/m zaterdag 08:00 tot 20:00 uur

Tijdens de openingsweek heeft u van ons een waardebonnenboekje met maar liefst 

16 EURO OPENINGSVOORDEEL ontvangen. Lever deze week de waardebonnen in met de groene 

ster (geldig van maandag 6 t/m  zaterdag 11 april) bij Vomar Voordeelmarkt Zandvoort.

Vers 
rundergehakt 
kilo 4.99  2.49

Tegen inlevering van de waardebon uit uw waardebonnenboekje: Tegen inlevering van de waardebon uit uw waardebonnenboekje:

Sutter Home
White Zinfandel 
750 ml 4.39  2.89

Tegen inlevering van de waardebon uit uw waardebonnenboekje:

EXTRA
OPENINGS
KORTING

Dr. Oetker 
Casa di Mama Pizza 
kieze uit 4 soorten

per stuk 2.69  1.69
Tegen inlevering van de waardebon uit uw waardebonnenboekje:

Noordwoudse 
belegen kaas 
500 gram 5.74 3.24

EXTRA
OPENINGS
KORTING

EXTRA
OPENINGS
KORTING

EXTRA
OPENINGS
KORTING

C U L T U U R

Josee Koning in een goed gevulde zaal in De Krocht

Na een jazzy triostukje was 
het de beurt aan Josee 
Koning om het muziekspek-
takel voort te zetten. In de 
zaal, opgefleurd met tafel-
tjes en sfeervolle lichtjes, 
was iedereen in gespannen 
verwachting. 

Maar direct  al , met 
het nummer ‘Coração 
Vagabundo’ zat het ritme 

er in. “Ik zie iemand in de 
zaal die het volledige num-
mer heeft meegezongen. 
Komt u uit Brazilië?”, vroeg 
ze. In vloeiend Braziliaans 
werd het onderonsje snel 
afgebroken. Er moest verder 
worden gezongen! Met de 
bossanova ‘Voz e Vidá’, ‘April 
Child’ en ‘Agua de Berber’ 
kwam de muzikale veelzij-
digheid van deze sympa-

Braziliaanse sferen in De Krocht met Josee Koning

Dolenthousiast reageerde het jazzpubliek na het optreden van Josee Koning, afgelopen 
zondag in De Krocht. Het prachtige voorjaarsweer was omgeslagen in een kille zeedamp. 
“Dat heeft de voorzitter goed geregeld. We hebben lang niet zo’n goed gevulde zaal met 
jazzliefhebbers gehad”, lachte Frits Landesbergen in zijn openingswoord.

thieke zangeres uitstekend 
naar voren. “In De Krocht 
klinkt alles ook zo zuiver. 
En met dit perfecte orkest 
achter me is het heerlijk 
om hier te zingen”, vertelde 
Josee na afloop. 

Ook in het Nederlands is 
deze vocaliste onovertref-
baar. Uit de gelijknamige CD 
zong ze het lied ‘Verdronken 

Vlinder’ (op een tekst van 
Lennart Nijgh) zó zuiver en 
gevoelig. Kippenvel kreeg 
je ervan! Bij het nummer 
‘Berimbau’ was het Johan 
Clement die als pianist zich-
zelf overtrof. Met een drum-
solo van Landesbergen werd 
het tijd voor een korte stop. 
Na de pauze werd het mu-
ziekfestijn voortgezet met 
‘Yemelo’en het alom beken-
de ‘Te quero tanto’ . Met het 
jazzy nummer ‘Not for Me’ 
liet Josee Koning horen, dat 
ze niet alleen Braziliaans 
kan zingen maar ook pure 
jazz. Met onder andere ‘Diz 
que tem’, ‘One note samba’ 
en ‘Chiclete’ was het mu-
ziekfeest ten einde. Met 
een bos bloemen en een 
staande ovatie werd er (na-
tuurlijk) nog een toegift 
gegeven. Een afsluiting van 
een zeer geslaagd concert. 

10 mei aanstaande is het 
laatste optreden van dit sei-
zoen Jazz in Zandvoort met 
Ferdinand Povel als solist. 
Voor meer informatie kunt 
u terecht bij www.jazzin-
zandvoort.nl.

Sporen uit het verleden
Met deze rubriek maken we u attent op kleine en 
grote sporen die nog overal in Zandvoort te vinden 
zijn. De ene keer zijn het gevelstenen en de andere 
keer historische kenmerken of zoals deze week een 
fraaie muurschildering. Wie weet kunt u er meer 
over vertellen of misschien komt u op uw wande-
ling ook wel eens iets tegen dat de moeite van het 
vermelden waard is. Reactie’s zijn altijd welkom. 

door Nel kerkman

In de straat waar deze prachtige 
muurschildering te vinden is loopt 
men niet zo vaak. Het is jammer 
dat de schildering door de tand 
des tijds erg van zijn schoonheid 
heeft ingeboet. Toch is het steeds 
een verrassing om te zien hoe deze 
2 figuren stiekem om een hoekje 
gluren. Door een bepaalde manier 
van schilderen wordt dit effect be-
reikt. Mijn vraag deze week is: in 
welke straat is de muurschildering 
te vinden, wie weet de naam van 
de kunstenaar en wat stelt het 
voor? Uw reactie kunt u sturen 
of brengen naar: Kleine Krocht 2, 
2042 JN Zandvoort of per e-mail 
sporen@zandvoortsecourant.nl . 
Eventuele reactie’s worden in de 
volgende editie geplaatst. 

hopelijk vele Zandvoortse 
kunstenaars, die op het 
Gasthuisplein wat meer 
reuring gaan brengen.  
De heren Schuitenmaker 
van Het Wapen zijn van 
plan deze zomer een equi-
valent van ‘Place du Tetre’ 
te organiseren, teneinde 
“wat meer leven te blazen 
in het beton”. Ook chef-kok 
Alex Bazard laat zich niet 
onbetuigd en heeft spe-
ciaal voor de gelegenheid 
een driegangen kunstmenu 
samengesteld, bestaande 
uit gemarineerde tonijn, 
gebakken rogvleugel met 
ossenstaart en witte as-
perges, met toffeebrow- 
nies en ijs als dessert  
voor slechts € 22,50 p.p. 
Er komt weer leven op het 
Gasthuisplein!

Vrijdag 10 april gaat het gebeuren
dan opent café Fier haar deuren

Vanaf 17.00 uur 

 Helen Rob
 Yvo Daniëlle

Haltestraat 32

2042 LN Zandvoort

www.cafefier.nl

RESERVEER NU voor
onze paasbrunch of paasdiner!!!

tussen 11.30 en 13.30 uur

Op 1e paasdag kunt u om 19.00 uur genieten van een 5-gangen paasdiner:

Boulevard Barnaart 67, Zandvoort – Tel: 023-5733199 – Email: info@richeaanzee.nl

PAASBRUNCH 1E & 2E PAASDAG € 37,50 p.p.

PAASDINER 1E PAASDAG         € 45,00 p.p.

Div. soorten vleeswaren Lamskotelet met citroen & mint couscous Div. soorten ijs
Kaasselectie Tortellini gevuld met ricotta & spinazie Vers fruit salade 
Gerookte zalm Asperges gewikkeld in spek Bavarois
Scrambled eggs & truffel Seizoensgroente Chocolade mousse
Div. salades Warme minitaartjes Flensjes & soesjes
Div. aardappelsoorten

Amuse
---

Terrine van gekonfijte eend met seranoham, truffelmayonaise & een lente salade
---

Tartaar van langoustine & gebakken langoustine geserveerd in bouillon met cognacroom
---

Lente lam geserveerd met cantharellen, mini kool, crêpes parmentier & mintjus
Of

Gebakken wilde heilbot geserveerd met groene asperges, puree van pastinaak, 
king Boleten paddenstoelen & een schuim van oesters

---
Grand dessert
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Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 31 
maart en de verdere in week 14  door het college genomen 
besluiten zijn 7 april vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien 
bij de Centrale Balie en op de website. 

Compostcadeautje voor trouwe GFT-scheiders
Op zaterdag 11 april kunt u gratis 4 zakken compost van 20 liter 
ophalen bij de afdeling Reiniging en Groen van de gemeente 
- locatie: Kamerlingh Onnesstraat 20. 

Op = op
U bent van 09.30 uur tot 12.30 uur welkom. Zorg wel dat u zich 
kunt legitimeren. Oh ja - al heeft de gemeente Zandvoort veel 
compostcadeautjes klaar liggen - voor deze teruggeefactie 
geldt begrijpelijkerwijs: op is op! 

Dank u wel!
Met deze actie bedankt de gemeente u voor uw inspanning 
groente-, fruit- en tuinafval (GFT)gescheiden aan te leveren. 
Zonder uw bijdrage had deze teruggeefactie geen kans van 
slagen. Dit organisch afval wordt verwerkt tot compost. In-
woners krijgen het ingezamelde afval nu terug in de vorm 
van compost. 

Waarom ook al weer?
Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar. Het stimuleert 
de groei van gewassen op een milieuvriendelijke wijze, het 
reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke 
balans in de bodem. Composteren is goed voor het milieu; 
organisch afval wordt nuttig hergebruikt. Bovendien draagt 
compost bij aan het vastleggen van CO2 in de bodem en helpt 
dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Composte-
ren bespaart daarnaast geld omdat het een goedkope manier 
van afvalverwerking is, in veel gevallen zelfs meer dan de helft 
goedkoper dan het verbranden van restafval. Kortom: genoeg 
reden om het organisch afval goed gescheiden te blijven 
aanleveren!

Nota Visie Wonen, Welzijn en Zorg gemeente Zandvoort
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken bekend 
dat de gemeenteraad op 24 maart 2009 de nota ‘Visie Wonen, 
Welzijn en Zorg gemeente Zandvoort’ heeft vastgesteld.

De gemeente Zandvoort vindt het belangrijk dat mensen 
(ook ouderen en mensen met een beperking) zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde woon-
omgeving en hun eigen leefstijl kunnen continueren. Door de 
vergrijzing, de extramuralisering en de vermaatschappelijking 
van de zorg is het van belang dat de gemeente en partijen 
op het gebied van wonen, welzijn en zorg inspelen op de zich 
snel ontwikkelende vraag naar een breed scala van geschikte 
woonvormen, woonomgeving, welzijnsvoorzieningen en zorg. 

De visie geeft aan op welke wijze de gemeente in samen-
werking met de woningbouwcorporatie EMM, ZorgContact, 
Stichting Nieuw Unicum en Stichting Pluspunt werkt aan 
de ontwikkeling van een lokaal samenhangend beleid op de 
terreinen wonen, welzijn en zorg en uitvoering geeft aan dit 
beleid. 

De nota treedt op 09 april 2009 in werking. De nota ligt van 

09 april 2009 tot 8 mei 2009 kosteloos ter inzage bij de Cen-
trale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort. De 
nota is ook in te zien op de website van de gemeente, www.
zandvoort.nl.

Beleidsregels BIBOB Beleidsregels vergunningen
Burgemeester en wethouders van Zandvoort hebben in de 
vergadering van 24 maart 2009 de beleidsregels ‘BIBOB Be-
leidsregels vergunningen’ vastgesteld. De nieuwe beleidsregels 
‘BIBOB beleidsregels vergunningen’ hebben tot gevolg dat 
in beginsel de administratieve lasten voor de ondernemers 
worden verminderd. 

Hierbij zullen er nieuwe (bijbehorende) formulieren worden 
ingevoerd die er voor moeten zorgen dat de administratieve 
lasten worden verminderd zonder dat de kwaliteit van de 
toetsing van de vergunningen aan de Wet BIBOB afneemt. 

De beleidsregels “BIBOB Beleidsregels vergunningen” liggen 
vanaf woensdag 8 april 2009 tot en met 6 mei 2009 ter inzage 
bij de Centrale Balie in het raadhuis.

Inwerkingtreding Brandveiligheidsverordening 2009
Op 1 november 2008 is het ‘Besluit brandveilig gebruik bouw-
werken’ in werking getreden. Dit besluit heeft de bedoeling 
landelijk uniforme regels voor brandveiligheid in te voeren. 

Het besluit heeft consequenties voor de gemeentelijke Bouw- 
en Brandveiligheidsverordening 2006. Zo zijn artikelen uit de 
Bouwverordening vervallen omdat deze opgenomen zijn in 
het ‘Besluit brandveilig gebruik bouwwerken’. Artikelen uit de 
‘Brandveiligheidsverordening’ verwijzen naar deze nu verval-
len artikelen. 

Dat betekent dat ook de ‘Brandveiligheidsverordening’ aan-
gepast moet worden. (Deze verordening regelt de brandvei-
ligheidsvoorschriften voor inrichtingen die geen gebouw zijn, 
zoals bijvoorbeeld een voor korte tijd geplaatste feesttent). De 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een model-
verordening gemaakt. 

Mede op advies van de VNG en brandweer heeft de raad op 
24 februari 2009 besloten de ‘Brandveiligheidsverordening 
2006’ in te trekken en de ‘Brandveiligheidsverordening 2009’ 
vast te stellen. 

De verordening treedt in werking op 1 april 2009 en ligt ge-
durende de periode 9 april tot en met 7 mei ter inzage bij de 
Centrale Balie in het raadhuis. De verordening is ook in te zien 
op de website van de gemeente, www.zandvoort.nl.  

Reiniging GFT rolemmers
Dit zijn de vervangende data voor de inzameling van huis-
houdelijk afval en GFT: maandag 13 april  gaat naar zaterdag 
11 april

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
-Dr.C.A.Gerkestraat 18 rood, plaatsen dakkapel, ingekomen 31 
maart 2009, 2009-041Lv.
-Van Galenstraat 2-100, gedeeltelijk veranderen entree flat, 
ingekomen 31 maart 2009, 2009-042Lv. 

-Zeestraat 56, plaatsen van een stalen blak in keuken, ingeko-
men 31 maart 2009, 2009-044Lv.
-Bilderdijkstraat 16, plaatsen dakopbouw, ingekomen 01 april 
2009, 2009-045Rv.
-Kostverlorenstraat 65, gedeeltelijk veranderen voorgevel, 
ingekomen 01 april 2009, 2009-046Lv.

Bentveld:
-Duindoornlaan 29, plaatsen van een rieten mat aan een 
bestaand hekwerk, ingekomen 31 maart 2009, 2009-043Lv

Verzoek om ontheffing artikel 3.6 WRO
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet op de Ruimtelijk 
Ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-
mingsplan te verlenen voor 

-het uitbreiden van een woning op het perceel Zandvoortsel-
aan 305 te Bentveld (bouwaanvraagnummer: 2009-020Rv).

En voor 

-het uitbreiden van een woning op het perceel Zandvoortsel-
aan 307 te Bentveld (bouwaanvraagnummer: 2009-021Rv).

Voormelde bouwaanvragen liggen met ingang van 10 april 
2009 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van 
het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk of mondeling haar/zijn zienswijze omtrent de 
aanvraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de 
rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- Grenslaan 16, 2 eikenbomen in de achtertuin, verleend per 07 
april 2009, bomen zijn van zeer slechte kwaliteit.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 
kopie van het beroepschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt griffierecht geheven.

Evenementenvergunningen verleend 
Er is een vergunning verleend voor het te houden evenement 
Down to The Spot ter hoogte van The Spot te Zandvoort dat 
plaatsvindt op zaterdag 18 april 2009. 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
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gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld 
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Indien het 
een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op 
of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten, 
verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, exploitatie 
of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan de burge-
meester te richten. 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,  
maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 
16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het  
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is  
de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen  
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Ariesen/Spaans eerste 

4-ballenkampioenen

Traditionele Paasraces openen nieuw autosportseizoen

4-ballen is een biljart-
soort waarbij een vierde 
bal, meestal een blauwe, 
wordt toegevoegd aan de 
oorspronkelijk drie ballen. 
Een carambole via de ‘nor-
male’ weg via rood naar wit 
(of andersom), via blauw 
naar wit (of andersom) is 2 
punten waard. Een caram-
bole via rood naar blauw 
(of andersom) levert 8 pun-
ten op en een carambole 
via alle drie de andere bal-

Zaterdag 11 april vinden alle 
kwalificaties plaats, gevolgd 
door de eerste races van de 
Toerwagen Diesel Cup, NEC 
Formula Renault 2.0 en de 
eerste sprintrace van het Dutch 
GT4 Championship. 

Tweede Paasdag wordt een 
echte Family Day. Op deze dag 
staan acht wedstrijden op het 
programma. Verder is er veel 
vermaak in het rennerskwar-
tier met onder andere een 
supercar-plaza, waar iedereen 
met de meest exclusieve auto’s 

len is goed voor 20 punten. 
Het einddoel is 200 punten 
en daar moet men exact 
op uit komen, eroverheen 
betekent opnieuw vanaf 0 
starten te tellen. Iedereen 
speelt met dezelfde stoot-
bal. Het hele weekend heeft 
café Oomstee in het teken 
gestaan van het 4-ballen-
toernooi waar 24 spelers 
aan deel hebben genomen 
en dat volgend jaar zeker 
herhaald zal worden.

Het eerste 4-ballen koppeltoernooi bij café Oomstee is een 
prooi geworden voor het koppel Edwin Ariesen en Martin 
Spaans. Zij versloegen in een spannende finale het koppel 
Louis v.d. Meij/Yousouf Kara.

Komend weekend vinden op Circuit Park Zandvoort de 
Paasraces plaats. Het zijn traditiegetrouw de openings-
wedstrijden op de Zandvoortse racepiste. Zes raceklassen 
strijden in diverse nationale kampioenschappen en vor-
men samen het Dutch Power Pack. 

biljart 

De winnaars met hun prijs naast uitbater Ton Ariesen (L)

Winterse omstandigheden tijdens Paasraces 2008

op de foto kan. Verder is er een 
kinder-kartbaan, zijn er diverse 
luchtkussens en kan de nieuwe 
Atari-racegame Race Pro wor-
den gespeeld op een X-Box 360. 

Dutch GT4 Championship
Een primeur bij de Paasraces 
is het begin van deze nieuwe 
multi-merken serie met ech-
te GT’s. Fraaie wagens als de 
Ford Mustang FR 500C, Aston 
Martin Vantage N24, BMW 
M3 GT4, Porsche 997 GT4 
en de Chevrolet Corvette C6 
verschijnen hier aan de start. 

Prominente namen uit de na-
tionale autosport als Allard 
Kalff, Paul van Splunteren, 
en A1GP-coureur Jeroen 
Bleekemolen zullen hun op-
wachting maken in deze spec-
taculaire klasse.

Dunlop SportMaxx 
Clio Cup
Na het vertrek van Van Riet, zal 
het deelnemersveld in 2009 er 
niet minder om zijn. Rijders 
als Melvin de Groot, Michael 
Bleekemolen, Ronald Morien 
en de altijd rappe dames 
Sandra van der Sloot en Sheila 
Verschuur, zijn vertegenwoor-
digd in deze raceklasse.

Formido Suzuki Swift Cup 
In dit derde seizoen telt het  
startveld ruim 25 auto’s. Sandra  
Douma, Pieter Schothorst, 
Marcel Dekker en Marth de 
Graaff zullen ook dit seizoen 
weer de strijd met elkaar aan 
gaan. Verder wordt er gestre-
den om een speciale ladies cup.

Toerwagen Diesel Cup 
De serie is na haar debuutjaar 
zowel kwantitatief als kwali-
tatief gegroeid. Nieuw in de 
competitie zijn Volvo (C30 D5) 
en Toyota (Auris 2,2 D-CAT). 

Uiteraard zijn de gevestigde 
merken BMW (120d), SEAT 
(Ibiza Cupra TDi), Volkswagen 
(Golf 5 TDI), Alfa Romeo (147 
JTD) en Honda (Civic 2,2i-CTDi) 
ook vertegenwoordigd.
 
Formule Ford
Deze formulewagenklasse 
is de bakermat van raceta-
lent. Jan Lammers, Jeroen 
Bleekemolen en Dennis Retera, 
rookie rijder in de A1GP, zijn er 
in begonnen. Met de komst 
van enkele nieuwe talenten 
heeft de serie zich ook voor 
2009 verzekerd van een sterk 
en boeiend startveld. 

Formule Renault 
Het programma op tweede 
Paasdag krijgt een inter-
nationaal uiterlijk met een 
wedstrijd van de Northern 
European Cup Formula 
Renault 2.0. Het niveau in het 
NEC FR 2.0 kampioenschap 
is erg hoog. Nederlandse 
inbreng komt er van AR 
Motorsport, Van Amersfoort 
Racing en MP Motorsport.

Informatie over toegangs-
kaarten en een tijdschema 
is te vinden op www.circuit-
zandvoort.nl 
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Lions heren krijgen klop Vrouwen beste sjoelers Zondagteam kan ook 

Schoten niet aan

SV Zandvoort pakt titel

Nieuw seizoen 

Soft- en honkbal van start 

Eindelijk weer winst 

Het eerste kwart ging nog 
gelijk op (19-20) maar toen 
de gasten in het tweede 
kwart met hun sterkste op-
stelling gingen spelen, was 
het snel bekeken voor onze 
plaatsgenoten, die bij rust 
al tegen een 31-45 achter-
stand aankeken. Ook het 
derde kwart was voor de 
Heemstedenaren en toen 
aan het begin van het laat-
ste kwart ook nog eens ba-
sisspeler Evert Bol met een 
zweepslag naar de kant 
moest, gevolgd door de 5e 
fout van Bart v.d. Storm, werd 

12 dames en 12 heren vochten 
in twee ronden om de eerste 
titel die het gevolg is van zo-
wel het kampioenschap bij de 
dames als bij de heren. Nadat 
de kruiddampen opgelost 
waren, stond de teller bij de 
vrouwen op 1899, terwijl de 
mannen niet verder kwamen 
dan 1709 punten. Bij de dames 
was het de Zandvoorts kam-
pioen Belinda Göransson die 
ook nu weer de meeste pun-
ten bij elkaar sprokkelde: 275. 
Tweede was Irma de Jong – 
van Middelkoop (267) en der-
de Herma Bluijs (255). Eerste 

Zandvoort begon best wel 
sterk. Pas in de 30e minuut 
konden de Haarlemmers 
hun eerste voorsprong note-
ren. Het zou tevens de rust-
stand blijken te zijn. De thee 
was onze plaatsgenoten 
klaarblijkelijk niet helemaal 
goed gevallen want binnen 
8 minuten na rust stond de 
0-4 op het scorebord. Twee 
doelpunten daarvan kwa-
men voort uit een penalty: 
een voor een overtreding 
in het beruchte 16-meter-
gebied en een voor een 
handsbal in datzelfde ge-
bied. Het geloof op een be-
tere eindstand was bij onze 
plaatsgenoten verdwenen 
en de gasten konden nog op 

De Zandvoorters hadden 
vooraf al een ruime marge te-
gen de Haarlemmers. De Brug 
had één wedstrijd meer ge-
speeld en stond ook nog eens 
drie punten achter. Echter, de 
wedstrijd was amper twee 
minuten oud toen doelman 
Paul Smit de eerste tegentref-
fer moest incasseren. In de 
tweede helft liep De Brug 
zelfs uit naar 0-2. Zandvoort 
kwam echter tot twee keer 
toe op gelijke hoogte (2-2 en 

Het gepromoveerde heren 
softbalteam begint vrijdag 
om 19.30 uur in de 3e klasse 
D met een thuiswedstrijd te-
gen het Haarlemse Sparks. In 
de afdeling van het team van 
coach Gé Oosterbaan zitten 
de eerste teams van gerenom-
meerde clubs als Kinheim, 
Hoofddorp, TIW Survivors en 
Badhoevedorp. Verder bestaat 
de afdeling uit RCH Pinguins 
2, DVH 3 en AMVJ/US. Het da-
mesteam begint de competi-
tie in de 6e klasse E dinsdag 
om 19.30 uur met een thuis-

“Eindelijk liep het weer. Ik 
heb genoten van deze wed-
strijd. Mijn dames hebben 
zich niet af laten schrik-
ken door het fysieke spel 
dat Falcons speelt. Goede 
blocks werden er gezet, het 
spelletje onder het bord 
klopte, de afstandschoten 
vielen ook en verdedigend 
was onze 1-3-1 zone door 
de Amsterdamse dames 
niet te slechten. Alleen 
het eerste kwart moesten 
we op stoom komen maar 
daarna was er eigenlijk 
geen vuiltje meer aan de 
lucht”, zei een blije en op-
geluchte coach Richard 
Koper na afloop.

duidelijk dat Lions hier niets 
te zoeken had. Het siert de 
4 overgebleven spelers, met 
name Niels Crabbendam 
die in de laatste 6 minuten 
nog even 16 punten liet aan-
tekenen, dat ze er voor ble-
ven vechten. Het was echter 
vechten tegen de bierkaai. 
Topscores Lions: Niels 
Crabbendam 30 en Robert 
ten Pierik 17 punten.
De heren van Lions spelen op 
18 april hun laatste wedstrijd 
van dit seizoen in Heiloo te-
gen de reserves van Flashing 
Heiloo.

bij de heren werd  Hans Vader 
(256), tweede Tom de Roode 
(240) en Gert-Jan Bluijs (236) 
derde. Göransson, De Jong en 
Vader kregen van de organi-
serende brouwerij een fraaie 
herinnering. Drie extra prijzen, 
beschikbaar gesteld door café 
Koper, gingen naar Janneke 
van Dense, Herma Bluijs en 
Gijs de Roode. Zij schoven een 
gouden sjoelsteen in één keer 
in de 3 of de 4. Aan het einde 
van de avond maakte Maaike 
Koper bekend volgend jaar 
weer drie sjoelwedstrijden te 
zullen organiseren.

3-3). Toch bleek De Brug zich er 
niet bij neer te leggen en liep 
nog uit naar 3-4. In de slotfase 
maakte Kuijl de gelijkmaker 
waardoor de Zandvoorters 
zich toch nog konden opma-
ken voor een klein kampioen-
sfeestje. “Het was een slechte 
wedstrijd”, aldus Smit, “maar 
de titel is binnen en dat was 
het belangrijkste.” Na afloop 
werd de ploeg door vicevoor-
zitter Wim Buchel in het zon-
netje gezet.

wedstrijd tegen Olympia 
Haarlem 7. 

Het junioren honkbalteam 
onder leiding van coach Rob 
Til speelt net als vorig seizoen 
in de 3e klasse C. De eerste 
competitie is zaterdag uit 
tegen Bears 2 in Bergen aan 
Zee. Nieuw is het pupillen 
honkbalteam dat voor het 
eerst zal deelnemen aan de 
competitie waarin komende 
zaterdag wordt begonnen 
met een uitwedstrijd tegen 
THB in Haarlem.

Sterke vrouw onder het 
bord was Bercis Metz, sterk 
gesteund door Wendy Bluijs 
voor de rebounds. De oud-
jeugdinternational van 
Turkije kon eindelijk haar 
techniek en inzet tonen 
en werd met 14 punten 
topscoorster van Lions. Van 
buiten de ‘bucket’ waren het 
de zusjes Miranda en Sabine 
Dijkstra, Ingrid de Boer en 
Joni Mills (allen 9 punten) die 
de tafel het meeste werk ga-
ven. Omdat er zoveel dames 
‘hot’ waren en dus de ballen 
erin schoten, kon Lions uitlo-
pen naar de 59-36 eindstand. 
De returnwedstrijd is op 18 
april aanstaande.

Het Heemsteedse HOC was zaterdagavond in de Korver 
Sporthal te sterk voor de heren van The Lions. HOC maak-
te het verschil in het tweede kwart en wonnen uiteinde-
lijk met 70-91. Door allerlei oorzaken waren er opnieuw 
slechts 6 man van de Zandvoortse basketbalvereniging 
opgekomen.

De grote finale van de Zandvoortse sjoelkampioenschap-
pen in café Koper, de zogenaamde ‘Battle of the sexes’, is 
glorieus gewonnen door de vrouwen. Zowel de groep als 
de individuele speelsters kwamen bovenaan de ranglijst.

Het reeds gedegradeerde zondagelftal van SV Zandvoort 
heeft ook de thuiswedstrijd tegen het laaggenoteerde 
Schoten niet in winst kunnen omzetten. Op eigen veld 
werd een ontluisterende 1-5 nederlaag geleden.

De titel in de vierde klasse zaalcompetitie is voor SV Zand-
voort. Gemakkelijk ging het niet in de spannende wedstrijd 
tegen directe concurrent De Brug uit Haarlem. 

Vrijdagavond gaat het nieuwe soft- en honkbalseizoen van 
start. De Zandvoortse Sport Combinatie (ZSC) neemt dit sei-
zoen met vier teams deel aan de competitie van de KNBSB.

Twee keer in de reguliere competitie waren de dames van 
The Falcons uit Amsterdam te sterk voor de dames van  
The Lions. Beide wedstrijden gingen met klein ver-
schil verloren. Zaterdag, in de derde confrontatie, viel  
alles op zijn plaats. In de nacompetitie voor de vijfde plaats 
werd Falcons met een groot verschil, 59-36, terug naar huis 
gestuurd. 

basketbal - heren sjoelen voetbal - zondag

zaalvoetbal

basketbal - dames

softbal/honkbal

Het sjoelpodium

Zaalvoetballers kampioen

Sportgala 2009 
18 april in NH Hoteles

0-5 komen. Na een tweede 
gele kaart voor de spits van 
Schoten werden enige kan-
sen door de Zandvoorters 
gecreëerd. Uit een daarvan 
kon Shakar Jamal, op voor-
geven van Timo de Reus, de 
spreekwoordelijke eer red-
den: 1-5, hetgeen tevens de 
eindstand was. Door deze 
winst van Schoten zijn zij 
veilig en spelen zowel SV 
Zandvoort als Geel Wit ko-
mend seizoen in de vijfde 
klasse.
Komende maandag, twee-
de Paasdag, speelt SV 
Zandvoort om 14.00 uur 
thuis tegen De Brug dat 
afgelopen weekend bij DSK 
met 4-3 verloor. 

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat 
in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

OHD
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt Boomhut
Pluspunt
Riche aan Zee
Sea Optiek
SMV Computerreparaties
Spiegelcentrum Het Draaipunt
St. Viering Nat. Feestdagen Zandvoort
Strandpaviljoen Negentien
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Reijden Makelaars
Vomar
Wapen van Zandvoort, eten en drinken…

Paasactie:
Bloemen aan Zee
Boudoir by Sara
Bruna
Chocoladehuis Willemsen
De Lamstrael
De Salon
Dobey Zandvoort
Etos
La Bonbonnière
Rosarito 
Shanna’s Shoe Repair & Leatherwear
Tel Aviv, Pizzeria, Shoarma, Grillroom

(In alfabetische volgorde) 

Administratiekantoor K. Willemse
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Fier
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Haar
Hugoos
Image
Jan Drommel
Koene Cleaning Services
La Fontanella
Lavogue
Music Store

adverteerders

Zaterdagelftal houdt ook koploper in toom Winnende Nicolaasschool blijft 
Beatrixschool op 1 punt voor

Opnieuw moest Piet Keur een 
beroep doen op andere spe-
lers dan de vorige wedstrijd. 
Aan de lijst van geblesseerde 
spelers werd, uiteraard, Bas 
Lemmens toegevoegd die 
vorige week bij HCSC onge-
lukkig ten val kwam en zijn 
schouder zwaar blesseerde. 
Giray Kol werd op rechts in de 
verdediging zijn vervanger. 
Ook Max Aardewerk (gebles-
seerd), Misha Hormeño (ge-
blesseerd) en Remko Ronday 
verschenen niet op het appel.

Zandvoort bestreed de toe-
komstig kampioen vanuit 

Nooit is de strijd om de  
overall  titel  om het 
Zandvoortse schoolvoet-
balkampioenschap zo 

een verdedigende stel-
ling, net als tegen HCSC. 
Ook nu weer bleek dat de 
Zandvoorters kunnen ver-
dedigen want Swift was, 
ondanks het veel hogere 
percentage balbezit, niet bij 
machte om de Zandvoortse 
muur te slechten. En als dat 
dreigde te gebeuren stond 
keeper Boy de Vet als een 
rots in de branding. Swift 
kon de bal goed rond spelen 
maar verder dan de rand van 
het strafschopgebied kwa-
men ze bijna niet. Sander 
Hittinger had Frank van 
Aartwijk, de levensgevaar-

spannend geweest. Al  
snel werd duidelijk dat  
de  jongens van de 
Nicolaasschool met kop  

Correcte sliding van Paul van der Oord

De beide voetbalkampioenen

Zaterdag heeft SV Zandvoort de koploper van de 2e klasse 
aan een gevoelig punten verlies geholpen. Gezien de resul-
taten in die klasse hadden de Amsterdammers, bij winst 
op onze plaatsgenoten, afgelopen zaterdag de kampioens-
vlag kunnen hijsen. Nu zal dat nog even moeten wachten. 
Na een uitermate onderhoudende wedstrijd bleef de stand 
zoals die was aan het begin: 0-0.

Na het nodige rekenwerk is de Nicolaasschool dinsdagmid-
dag kampioen van het eerste De Key Schoolvoetbaltoernooi 
geworden. De meisjes eindigden als 5e maar de jongens wa-
ren superieur en kwamen ongeslagen aan kop. De gemaak-
te doelpunten moesten ten aanzien van de Beatrixschool de 
doorslag geven en dat was er slechts één: 42 tegen 41!

Piet Keur wordt verantwoordelijk 

voor zaterdag- en zondagteam

Keur gaat komend seizoen 
aan zijn vierde op rij beginnen 
maar nu dan met een grotere 
verantwoordelijkheid. De oe-
fenmeester zal gaan proberen 
het reeds naar de vijfde klasse 
gedegradeerde zondagelftal 
weer naar boven te brengen. 

Tevens is hij nu al bezig om 
een zaterdagelftal voor het 
nieuwe seizoen in een nieu-
we vorm te gieten. Voor de 
zaterdagafdeling zal hij ge-
steund worden door zijn hui-
dige assistenten Ted Saunier 
en Reinier Kreuger. Ook zal 

Zaterdagtrainer Piet Keur zal komend seizoen naast eerste 
verantwoordelijke voor de zaterdagafdeling, eveneens de 
verantwoordelijkheid hebben over de zondagafdeling van 
SV Zandvoort. Hij zal daarin gesteund worden door Marcel 
Paap en Raymon Hölzken die in samenspraak met hem de 
coaching op zich zullen nemen.

voetbal

voetbal - zaterdag schoolvoetbal

de binnenkort afscheidne-
mende Sander Hittinger 
zich bij de zaterdagstaf voe-
gen. Verzorger van de zater-
dagselectie Ron Kampman 
heeft eveneens zijn contract 
met SV Zandvoort voor een 
jaar verlengd. Voor wat de 
jeugdtrainers betreft is de 
technische commissie nog 
niet helemaal klaar. Daar 
worden nog gesprekken met 
gegadigden gevoerd om iede-
re leeftijdscategorie van een 
gediplomeerde hoofdtrainer 
te voorzien.

lijke spits en aanvoerder van 
Swift, geheel in de tang en 
stuurde zijn verdediging als 
een veldmaarschalk.

De Vet zou uitgroeien tot de 
man van de wedstrijd. Tot 
drie keer toe wist hij op kat-
achtige wijze zijn ploeg op 
de been te houden maar dat 
waren dan ook de drie enige 
kansen voor Swift. Diep in 
de tweede helft kreeg Nigel 
Berg nog een ‘dot’ van een 
kans. Met alleen de keeper 
nog voor zich kon hij het net 
niet vinden. Het zou eigenlijk 
ook teveel van het goede zijn 
geweest.

Waar twee weken voor werd 
gevreesd, is vooralsnog niet 
uitgekomen. Zandvoort had 
de top 4 van de ranglijst nog 
tegoed en gevreesd werd 
dat daar weinig of geen 
punten te pakken zouden 
zijn. Na twee van die vier 
wedstrijden staat de tel-
ler al op 4! Een geweldige 
prestatie. Komende zater-
dag staat de uitwedstrijd 
tegen HBOK, dat afgelopen 
zaterdag met 2-4 van WV-
HEDW verloor, op het pro-
gramma. Overige uitslagen 
2e klasse A: HCSC – Marken: 
1-3; Monnickendam – DVVA: 
1-2; ZOB – Amstelveen: 2-2 en 
Kennemerland – ZCFC: 2-0.

en schouders boven hun 
leefti jdgenootjes uit-
staken. De meisjes ech-
ter konden geen pot-
ten breken en eindigden 
op de vijfde plaats met  
2 punten. De meisjes van 
de Beatrixschool won-
nen het toernooi met 11 
punten maar de jongens  
werden uiteindelijk 4e  
met 9 punten. In wedstrijd-
punten gaven de beide 
scholen elkaar dus niets 
toe. Toen de doelpunten  
die de beide scholen 
gemaakt hadden wa-
ren opgeteld, bleek de 
Nicolaasschool er één meer 
gemaakt te hebben, en 
werd door de uitstekende 
organisatie uitgeroepen  
tot kampioen van het  
eerste De Key schoolvoet-
balkampioenschap. 

De sportiviteitsprijs, aan-
geboden door de Sport-
raad Zandvoort en uit-
gereikt door voorzitter  
Wim Buchel, was voor de 
Hannie Schaftschool.



De Ruyterstraat 6/6
Vrij uitzicht over boulevard en strand, dat vindt u in dit ruime 4 kamer 
appartement op de 3e etage gelegen. Een schuifpui biedt toegang tot het 
balkon op het zuid-westen, goed voor een groot aantal zonne-uren en een 
paar mooie zonsondergangen! 
Het appartement beschikt over een ruime woonkamer met eetkamer, 
2 slaapkamers, een dichte keuken, badkamer en separaat toilet. In het 
appartement liggen donker gebeitste vloerdelen die diagonaal zijn gelegd. 

Voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas•	
Boodschappenlift in portiek•	
Inpandige berging •	
Gebruiksoppervlakte ca. 80 m² •	

Vraagprijs € 249.000,-- 

vrij uitzicht uitgebouwd

Fahrenheitstraat 64
Aan klein plantsoen gelegen tussenwoning met 4 slaapkamers en een zonnige 
tuin op het zuiden met achterom.
De woning is aan de achterzijde over de volle breedte uitgebouwd. Eventueel is 
er een garage separaat te koop.

•	 Fijne	gezinswoning
•	 Rustige	en	kindvriendelijke	woonomgeving
•	 Kleinschalig	winkelcentrum	op	loopafstand
•	 Nabij	openbaar	vervoer
•	 Eventueel	garage	te	koop	€	25.000,--
•	 Gebruiksoppervlakte	ca.	115	m²
•	 Perceeloppervlakte	195	m²	(incl.	garage)

Vraagprijs € 289.000,-- 

M. van St. Aldegondestraat 1
Vindt u verbouwen geen probleem en heeft u altijd al de wens gehad om 
een woning geheel naar eigen smaak en indeling in te richten…? 
Deze vrijstaande 20-er jaren woning met voortuin staat in de geliefde 
watertorenbuurt, is rustig gelegen en het strand is bijna aan de overkant 
van de woning. 

Begane grond:	Nog	in	te	delen	oppervlakte	ca.	8.70	x	9.10
1e verdieping:	Nog	in	te	delen	oppervlakte	ca.	8.70	x	5.25
Vliering:	Ruime	bergvliering

Na	verbouwing	een	heerlijke	gezinswoning•	
Op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer•	
Gebruiksoppervlakte	thans	ca.	125	m²	•	

Vraagprijs € 229.000,-- 

Tjerk Hiddesstraat 4/1
Heerlijk wonen aan de boulevard van Zandvoort met prachtig uitzicht over de 
altijd	fascinerende	Noordzee.
Dit	goed	onderhouden	voormalige	4	kamer	appartement	op	de	1e	verdieping	
heeft een ruim zonnig balkon op het zuidwesten, L-vormige woonkamer, 
2 slaapkamers, moderne keuken, moderne badkamer en een berging in de 
onderbouw. 

Het	complex	is	gerenoveerd	•	
Geheel voorzien van dubbele beglazing •	
Sluitwerk	ramen/deuren	en	schuifpui	vernieuwd	in	2007•	
Boodschappenlift •	
Gebruiksoppervlakte ca. 80 m² •	

Vraagprijs € 244.500,-- 

Van Lennepweg 155
Deze	4	kamer	maisonnette	ligt	op	de	2e	en	3e	(tevens	hoogste)	verdieping	van	
een	kleinschalig	complex,	beschikt	over	een	royaal	zonnig	dakterras	(ca.	45	m²)	
met vrij uitzicht over de duinen, een vleugje zeezicht en een kleiner 2e terras.
Het	complex	is	in	1999	gebouwd	en	heeft	een	afgesloten	parkeergarage	en	
berging.

2 terrassen•	
3 slaapkamers•	
Berging in de onderbouw•	
Op loopafstand van het strand en openbaar vervoer•	
Eigen parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage•	
Gebruiksoppervlak	ca.	108	m²	(excl.	terrassen)•	

Vraagprijs € 349.000,-- 

nieuw

nieuw

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

Jac. van Heemskerckstraat 67
Wonen	aan	zee,	op	loopafstand	het	strand,	NS-station,	centrum	en	
supermarkt. Dit goed onderhouden 3-kamer appartement op de 4de, tevens 
hoogste etage is ideaal gelegen! De woonkamer heeft prachtig zeezicht en 
een	ruim	balkon	(ZW)	Het	complex	is	in	2005/2006	geheel	gerenoveerd	en	
beschikt	over	een	eigen	parkeerterrein.	De	inpandige	garage	(6.00x3.85)	
wordt separaat te koop aangeboden.

Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing•	
Het gebouw is v.v.  lift •	
Gebruiksoppervlakte	ca.	85	m²	(incl.	balkon)•	

Vraagprijs :  € 235.000,-- 

goed onderhouden

verkocht onder 

voorbehoud
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Zandvoortse 

Raadsgriffier Henk van Steveninck geeft uitleg aan de raadsleden in spe

Ook de tweede bijeenkomst om de Zandvoortse burgers warm te maken voor de poli-
tiek was succesvol. De eerste bijeenkomst was nog informatief maar bij de tweede, 
vorige week donderdag, moesten de 20 geïnteresseerde raadskandidaten ‘in spe’ een 
onderwerp bespreken en in de praktijk brengen. 

door Nel Kerkman 

Direct bij binnenkomst in 
de raadszaal stelden bur-
gemeester Niek Meijer 
en raadsgriffier Henk van 
Steveninck de vraag of men 
geïnteresseerd is om even-
tueel de politiek in te gaan. 
Bij bevestiging mocht je 
dan meteen aan de raads-
tafel plaats nemen. De niet 
geïnteresseerden kregen 
een plaatsje op de publieke 
tribune. Iedereen werd on-
derverdeeld in 4 politieke 
partijen ongeacht of het de 
eigen partij was. Bij de OPZ 
was Carl Simons het aan-
spreekpunt, de PvdA had 
Fred Kroonsberg ingezet, het 
GBZ was vertegenwoordigd 
door Joke Draijer en Andor 
Sandbergen zat er namens 
het CDA. Het zogenaamde 
raadsvoorstel dat de ‘pretpar-

Veel animo voor de lokale politiek

tijen’ moest bespreken was: 
het Zandvoorts Museum en 
de collectie Attema.

Net echt!
Na een welkom van de bur-
gemeester en uitleg van de 
griffier over de uitkomst van 
het digipanel, nam Bert de 
Vries van IPP de plaats in als 
voorzitter. Het praktijkonder-
werp bestond uit vier onder-
delen: het samenvoegen van 
de collectie Attema bij het 
Zandvoorts Museum, een 
zelfstandig Geluidsmuseum, 
het Gasthuisplein autovrij 
of 10 parkeerplaatsen te ge-
nereren voor het museum. 
De eerste keer was het een 
beetje onwennig maar na 
een poosje voelde men zich 
steeds meer op zijn gemak en 
bleek men de rol van raadslid 
snel onder de knie te krijgen. 
Wethouder Gert Toonen werd 

bestookt met allerlei zin-
nige op- en aanmerkingen. 
Er werd zelfs een schorsing 
aangevraagd en aan het eind 
van de rit werden er diverse 
motie’s en een amendement 
ingediend. Uiteindelijk haal-
de het proefraadsvoorstel het 
niet en werd het verworpen. 

Na afloop was er een genoeg-
lijk samenzijn in de kantine 
van het raadhuis waar erva-
ringen werden uitgewisseld. 
Tevens maakte men kennis 
met de vertegenwoordigers 
van de politieke partijen en 
het belangrijkste: men kon 
zich kandidaat stellen. Over 
een jaar kunnen we zien of 
deze twee bijeenkomsten 
zijn vruchten hebben afge-
worpen. Mogelijk staan er 
dan bij de diverse politieke 
partijen nieuwe namen op 
de kandidatenlijst.

Zondag 19 april 2009
SERG VAN GENNIP

Pianorecital
Locatie: Protestantse kerk, 

Kerkplein 1
Aanvang: 15.00 uur 

(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl

De Mannetjes
Sportweek

‘Doe niet zo onsportief 
joh, gewoon meedoen!’

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	 Knip	wit	of	Knip	bruin	 € 1,75 
•	 Groot	wit	stokbrood	 € 1,50 

Nieuw	in	ons	assortiment:	 
div.	vruchtensappen	en	jam	 
van	landgoed	Mariënwaerdt	

Stap	ook	eens	binnen	voor	 
een	lekker	bakje	koffie,	of	 
een	broodje	belegd	met	een	
heerlijke	ambachtelijke	salade.

De gemeenteraad 
vergadert op 21 april

De complete vergadering vindt u 
in de gemeente-advertentie

STIJLVOLLE 
ZONNEBRILLEN

op sterkte 
al vanaf € 189,- 

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Maandagmiddag was de watertoren bijna geheel in neve-

len gehuld. Door de sterke zeedamp die opsteeg werd hij 

aan het oog onttrokken en hebben de voorstanders van 

de toren gelijk. Het is geen gezicht zonder!

18 tot 24 april 2009 
Thema:

“Bewegen en 
gezondheid”
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burgerlijke stand
27 maart - 9 april 2009
Geboren:
Shaquille, zoon van: Aafer, Said en: Lefferts, Samantha.
Dominyck Sixti, zoon van: Jonquière, Bart Jan Sixti en: Becks, 
Andsella.
Rox, dochter van: Vossen, Gerardus Albertus en: van Loon, Bianca.
Lucas Charles Pieter, zoon van: van Noord, Robin Jan Alexander 
en: van Rossum, Maaike Charlotte.
Lenna Kaia, dochter van: van der Vos, Gerben Kasper en: 
Hutschemaekers, Istra Ine Corné.
Jonkheer Johan Cornelis Hans, zoon van: Mollerus, Jonkheer 
Johan Cornelis en: de Jager, Anna Margaretha. 
Ondertrouwd:
Kok, Steffan en: Rother, Malgorzata Alicja.
Berrier, Fredericus Gerardus en: Loos, Marieke.
Dek, Benjamin en: Groeneveld, Ilse.
Huizer, Ronald en: Ishihara, Kanna.
Gehuwd:
Kooter, Marcus Nicolaas en: de Koe, Maria Margaretha Yolanda.
Meij, Johan Anton en: van der Mije, Diny Aleida Suzanna.
Webster, Mike en: Berg, Samantha Stephanie.
Laarman, Johan Paulus en: Molenaar, Susanne.
Overleden: 
van der Linden geb. van Bakel, Johanna Maria, oud 84 jaar.
Paap geb. Jacobs, Willy, oud 94 jaar.
Dekker, Huibert Arie, oud 45 jaar.
Raken, Reinier Herman, oud 68 jaar.
Bijster, Christina, oud 88 jaar.
van den Bergh, Cornelis Anthonius, oud 63 jaar.
Landkroon geb. van Oosten, Gerda, oud 85 jaar.
Swart geb. Zwart, Grietje Jans, oud 98 jaar.

familieberichten

Zondag 16 april
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort 

10.00 uur mevr. drs. M. Bijl uit Beverwijk

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochie.nl

10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Heer J. Wesseling

kerkdiensten 

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

Nieuw bij ons te koop:

De Beach Club Tien cadeaubon
€ 25,--, € 50,-- of € 75,--

naar eigen wens te besteden
Voor reserveringen: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Tot ons groot verdriet is op eerste Paasdag plotseling 
overleden onze moeder, schoonmoeder en oma

Ineke Diemer
Moeders

      Zandvoort        Amsterdam
  * 08-05-1934       † 12-04-2009

Zandvoort:
Remus, Martine en Isabel
Wilhelmien en Peter 
Amsterdam:
Tycho, Sharon, Abygail
en Maxi

Corr. adres:
R. Tonbreeker
Sara Roosstraat 56
2041 EK Zandvoort

Moeders is overgebracht naar het mortuarium aan de 
Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op  
vrijdag 17 april 2009 om 14.00 uur in het  
crematorium Haarlem, Vergierdeweg 271. 

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren  
bij Club Nautique, strandpaviljoen 23

apr w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag

do
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zo
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di
wo
do

-
-
-
-

01.06
02.00
02.35
03.11

16
17
18
19
20
21
22
23

03.55
04.40
05.35
06.24
07.35
09.04
10.20
1 1 . 1 6

08.25
09.14
10. 45
12.04
1 3 . 3 5
14.09
14.56
1 5. 26

1 6 . 2 5
1 7. 0 4
1 8 . 1 6
1 9. 2 5
20.45
22.04
2 3 .1 6
23.55

20.56
21 .34
23.05

-
-
-
-
-

restaurant aan het strand
waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl 50

cartoon Hans van Pelt

KICK-OFF ZanDVOOrTs sPOrTgala

De organisatoren van de zeepkistenwedstrijd op Konin-
ginnedag, Arlan Berg en Mark Rasch, hebben eerste paas-
dag van de rust in het centrum gebruikgemaakt om het 
beoogde parcours te testen. Vanaf de Hogeweg lieten zijn 
een aantal al klaar zijnde zeepkisten de Oranjestraat naar 
beneden rijden, linksaf het Raadhuisplein ‘nemen’ en te fi-
nishen op de Kleine Krocht.

Stichting WIO, de organisatie die in Zandvoort de actie voor 
Congo initieerde, staat er niet zo rooskleurig voor. Naar 
verluidt krijgen leveranciers hun rekeningen niet betaald. 
Tevens zouden naar berichten enkele ex-medewerkers nog 
een flinke som geld moeten krijgen. De organisatie is in 
een juridische procedure verwikkeld die naar verluid op 22 
april door de rechter zal worden behandeld.

Het onlangs door de commissie besproken Fietsbeleids-
plan 2009 voor Zandvoort staat komende dinsdag op de 
agenda van de gemeenteraad. Tevens is de Aanpassing al-
gemene subsidieverordening van de gemeente Zandvoort 
een agendapunt.

Ze kregen de hulp van nog 
een paar zeepkistenthou-

Van de ruim € 10.000 die 
de actie tot nu toe in 
Zandvoort opleverde is, in 
overleg tussen het actieco-
mité, de gemeente en WIO, 
een belangrijk deel gestort 
op een aparte rekening van 
de gemeente waar het ac-
tiecomité over kan beschik-
ken. Het deel dat al gestort 
was op de rekening van 
WIO zal worden terugge-

In het  Fietsbeleidsplan 
Zandvoort 2009 wordt het 
beleid uiteengezet hoe om 
te gaan met de recreatieve 
en de primaire fietsroutes in 
Zandvoort. Ook het stallen  
van fietsen en ideeën om het 
product ‘fiets’ voor de recre-
atieve fietser aantrekkelijker  
te maken komen aan de orde.  
Alhoewel de commissie Pro-
jecten & Thema’s in meerder-
heid akkoord ging met het voor- 
stel van het college, is het toch 
een ‘bespreekstuk’ geworden.

In de aanpassing Algemene 
subsidieverordening van de ge- 
meente Zandvoort wordt be- 
paald dat beslissingen op aan-
vragen voor incidentele sub-
sidies hoger dan €2.269 zijn 
voorbehouden aan de raad. Het  
college stelt voor om die grens 
te verhogen naar € 10.000.

Een ander agendapunt is 
de samenstelling van de 
Hoorcommissie. In 2008 en 
2009 is door de raad gediscus-
sieerd over een andere invul-
ling van de hoorcommissie, die 
de raad adviseert over ingeko-
men zienswijzen. Nu zijn daar 
raadsleden in benoemd. In de 
discussie zijn onder andere 
modellen met een invulling 
met niet-raadsleden en een in-
vulling met een externe voor-

siastelingen en zodoende 
konden 7 zeepkisten gaan 

stort, zo verzekerde 
stichtingvoorzitter 
Brekelmans.

Het actiecomité 
wist, sinds kort, 
van de problemen. 
Daarom is de spe-
ciale rekening ook 
geopend zodat op 
dat geld, dat nog 
niet van WIO is, 
geen beslag ge-
legd kan worden. 
Woordvoerder Leo 

Miezenbeek van het actie-
comité: “We hebben geluk-
kig over het al overgemaak-
te geld, een relatief klein 
bedrag, afspraken kunnen 
maken. Dat komt terug. Wij 
gaan nu overleggen waar 
en hoe we hulp in oostelijk 
Congo gaan bieden want 
het in Zandvoort verzamel-
de geld gaat sowieso daar 
naartoe.”

zitter de revue gepasseerd. 
De raad besloot op 24 maart 
2009 om de huidige hoorcom-
missie te laten voortbestaan, 
plaatsvervanging binnen de 
eigen fractie toe te staan, het 
minimumaantal op drie leden 
(lees fracties, red.) te stellen en 
het aan de volgende raad over 
te laten deze voorgestelde wij-
zigingen door te voeren.

Voorts wordt de raad voorge-
steld om de geheimhouding 
over een bepaald onderwerp  
op te heffen. Het college stelt  
voor om stukken over de ge- 
meentelijk aankoop van een  
pand aan de geheimhouding te  
ontrekken. De raad zal in beslo-
tenheid doorgaan als de ach-
terliggende informatie, waar  
geheimhouding op rust, bij de 
behandeling betrokken wordt.

Ten slotte zal Uschi Rietkerk 
voorgesteld worden om als 
nieuw raadslid namens de 
PvdA zitting te nemen in de 
raad. Zij zal Fred Kroonsberg, 
die de eer als raadslid onlangs 
aan zichzelf hield, gaan ver-
vangen.

De vergadering wordt belegd  
in de raadszaal van het ge-
meentehuis op dinsdag 21 april 
aanstaande om 20.00 uur, in-
gang vanaf het Raadhuisplein.

testen. Het was de organi-
satie namelijk ter ore geko-
men dat er misschien der-
mate hoge snelheden door 
de wagentjes zouden kun-
nen worden ontwikkeld dat 
er een gevaarlijke situatie 
zou kunnen ontstaan. Niets 
bleek echter minder waar. 
Sterker nog, er zal zeker van 
de hulp van de ‘starttoren’ 
van twee jaar geleden ge-
bruikgemaakt moeten wor-
den, anders stranden alle 
zeepkisten midden op het 
Raadhuisplein. Zelfs de snel-
ste zeepkist van 2 jaar gele-
den haalde de finish niet of 
nauwelijks. “Ik wist dat er 
niets aan de hand was maar 
je kunt beter het zekere voor 
het onzekere nemen. En dat 
hebben we nu gedaan. Niets 
aan de hand”, aldus Berg na 
afloop van de tests.

Ook de gemeente is verrast 
door de ontstane situatie. 
Gemeentelijk woordvoer-
der Ton van Heemst: “In de 
finale van de actieperiode is 
het actiecomité ‘Zandvoort 
helpt Congo’ genoodzaakt 
de samenwerking met de 
Stichting WIO te herzien. 
Deze samenwerking startte 
eind januari toen de eerste 
contacten werden gelegd. 
Beide partijen hebben de 
afgelopen dagen intensief 
overleg gevoerd en samen 
een aantal zaken afgespro-
ken. Hun doel: het in goed 
overleg afwikkelen van de 
actie, het recht doen aan 
de intentie van velen die 
geld hebben gegeven en 
het voorkomen van reputa-
tieschade. Het actiecomité 
‘Zandvoort helpt Congo’ zal, 
als alle gelden binnen zijn, 
een bestemming zoeken 
voor het geld, die voldoet 
aan het doel: hulp aan de 
getroffenen in Oost Congo, 
in het bijzonder de opvang 
van weeskinderen. Ook is 
overeengekomen om alle 
kosten die gemaakt zijn ten 
laste te laten komen van de 
actie en dit in alle redelijk-
heid af te handelen.” 

Parcours Zeepkistenrace getest

stichting WIO in financiële problemenFietsbeleidsplan in 
gemeenteraad

De baan in de Oranjestraat wordt getest

Leo Miezenbeek van het actiecomité

Volgens mij…
is iedereen ooit wel eens 
gepest. Vooral op school is 
pesten één van de geliefde 
spelletjes. Maar… wie heeft er 
vroeger niet iemand gepest? 
Soms was het je vriendje of 
klasgenootje, dat getreiterd 
werd en anders was de mees-
ter of juf wel het mikpunt. Als 
ik diep in m’n geheugen graaf 
hadden al mijn leerkrachten 
een scheldnaam: knagelijn-
tje, kachelpijp, toffie, olifant.    
 Hoewel ik vroeger driftig 
mee pestte, ben ik een keer 
zelf het slachtoffer geweest. 
Mijn tanden stonden aardig 
naar voren dus de scheld-
naam ‘slachttand’ was snel 
gekozen. Zelfs de meester 
noemde mij op een gegeven 
moment zo. Dat ging mijn 
moeder toch iets te ver. Ze 
stapte naar de desbetreffen-
de man toe en vertelde hem 
waar het op stond. Wat was ik 
trots op m’n kordate moeder. 
Met de beugel die ik daarna 
kreeg was het geplaag snel 
verdwenen. Niet alleen kin-
deren maar ook volwassenen 
kunnen aardig jennen. Op je 
werk kan een collega je het 
leven zuur maken en in som-
mige woonwijken is tegen-
woordig het verschijnsel trei-
teren ook bekend. Zelfs onze 
gemeente doet, in zekere zin, 
mee met pesten.
 Zo vinden veel inwoners 
het huidige parkeerbeleid 
evenzeer een vorm van pes-
ten. Dat staat in het digipanel 
onderzoek wat de gemeente 
onlangs onder de bewoners 
gehouden heeft. Parkeren 
staat met 24% op nummer 
1. Men vindt zelfs dat de ge-
meente zich drukker over het 
parkeren moet maken dan 
over de Middenboulevard. 
En dat vind ik ook! Dat be-
wonertje pesten moet maar 
eens over zijn. Ik ben het zat 
om ‘tig’ keer rondjes te rijden 
om tot slot mijn auto vele 
straten verder te kunnen 
parkeren. Misschien moet 
ik me toch maar op-
geven als kandidaat 
raadslid bij een partij 
die snapt dat de P van 
parkeren niets te ma-
ken heeft met pesten. N
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Vet zit niet alleen aan
de buitenkant. 

Juist wat aan de binnenkant 
zit kan gevaarlijk zijn. 

Doe er NU iets aan! 

Wil je meedoen?
Maak nu alvast 
een afspraak 

voor een 
intakegesprek!

www.fijnaandelijn.nl

Met zijn allen aan de lijn 
kan effectief en gezellig zijn!

www.fijnaandelijn.nl

We gaan weer starten met: 

Slank in 12 weken 
Challenge

Adèle Schmidt
dietist i.o

06-22249100
dietist@planet.nl

Individuele begeleiding: 
www.adviesinvoeding.nl 
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Zwerfafval is een grote ergernis in Nederland. Uit onderzoek van NIPO is 
gebleken dat jongeren, recreanten en verkeersdeelnemers de belangrijk-
ste veroorzakers van zwerfafval zijn. Verpakkingsmateriaal van eten, drin-
ken en snoep, maar ook kauwgom, sigarettenpeuken, kranten, zakdoek-
jes en fruitafval worden op straat of in de natuur achtergelaten. Als dit 
zwerfafval niet opgeruimd wordt kan het lang duren voor het vergaan is. 
Hieronder een aantal voorbeelden van de afbraaktijden van zwerfafval:
Glazen flesje: 1 miljoen jaar; Plastic van een sixpackhouder: 100 jaar; 
Patatbakje: 90 jaar; Blikje: 50-80 jaar; Plastic zak: 10 tot 20 jaar; Petflesje: 10 
jaar; Sigarettenpeuk: 1 tot 5 jaar; Sinaasappel- of bananenschil: 1 tot 3 jaar; 
Kartonnen drankverpakking: min. 1/2 jaar; Appelklokhuis: 14 dagen; 
Papier: enkele dagen tot een half jaar…….
Ondanks onze gezamenlijke schoonmaakinspanningen zijn veel van 
bovenstaande zaken nog met grote regelmaat in onze buitenruimte te-
rug te vinden. Gelukkig wordt dat snel minder, want: Samen houden we 
ZANDVOORT SCHOON!?
Voor meer info: kijk op www.milieucentraal.nl

CIJFERS EN GETALLEN OM OVER NA TE DENKEN…..

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

organiseert de Nederlandse 
Vereniging voor Tuin en 
Landschapsarchitectuur 
(NVTL) op vrijdag 17 april 
in de bibliotheek Duinrand 
Zandvoort een speciale mid-
dag. Van 14.00 tot 18.00 uur 
is tuinarchitect Lucie Nijsen 
aanwezig om u advies te 
geven over tuin en beplan-
ting. Het is handig als u een 
plattegrondje van uw tuin 
en enkele foto’s meeneemt. 
Wel van tevoren bij de biblio-
theek aanmelden voor deel-
name. Tel. 023-5714131.

Zeepkist maken
Op 30 april is het zover! Dan 
is er weer een zeepkisten-
race. Maar hoe maak je een 

zeepkist? Dat is echt 
niet moeilijk als je 
het volgende doet. 
Neem een plank 
van 140 tot 150 cm 
lang, 2,5 cm dik 
en 15 cm breed 
en wat balkjes.  
Zorg voor 2 as-
jes met wielen 
van een kin-

derwagen of ander 
wagentje. Deze asjes 
maak je op de balkjes 
vast met krammen of 
beugeltjes. Een van de 
balkjes spijker of schroef je 
vast op de plank. Boor door 
het andere balkje een gat 
in het midden en maak een 
gat door de plank. Het balkje 
schroef je op de plank met 
een dikke bout met wat rin-
gen ertussen zodat het kan 
draaien. Aan het draaibare 
balkje maak je met haakjes 
of zoiets een touw waar je 
mee kunt sturen. Maak een 
zitplekje en je klaar is je een-
voudige zeepkist! Wil je een 
moeilijker maken kijk dan op 
www.zeepkistenracezand-
voort.nl.

Tijd om te struinen 
Wil je lekker genieten van 
de natuur? Noteer dan de 
volgende data. Op vrijdag 

17 april is er weer een  
fietsexcursie door de dui-
nen van Waternet/ADW. 
Deze zijn zeer intrek dus 
geef je snel op. Het ver-
trekpunt is ingang Oase 
en gestart wordt om 
13.00 uur. Kosten zijn € 
5. Op zondag 19 april is  
iedereen welkom voor een 
wandeling met natuurgid-
sen. Het vertrekpunt is BC 
De Oranjekom vanaf 13.00 
uur en je hoeft je niet aan 
te melden. Een heel bijzon-
dere excursie is op 24 april 
dan geven de nachtgalen 
een concert. De boswach-
ter weet de plekjes! Het 
vertrekpunt is dit keer 
ingang Zandvoortselaan 
vanaf 19.30 uur. Kosten: 
€ 5 ( incl. drankje) aanmel-
den is nodig.

Paasactie

Uit handen van Mireille  
Janssen van Chocolade-
huis Willemsen ontving  
w i n n a a r  A n n e m a r i e 
Vergeest een supergroot 
vogelhuis van chocola-
de. Als enige wist zij het  
juiste aantal eieren (480) 
te raden die in een grote 
vaas in de winkel van 
Chocoladehuis Willemsen 
stond. Het was nog  
niet zo eenvoudig, gezien  
het grote verschil aan 
inzendingen, van 75 tot 
5075. Het grote vogel-
huis bestaat uit onge-
veer 2 kilo chocolade  
en is  speciaal  voor  
deze actie  gemaakt 
door chocolatier Robert 
Willemsen.

Plein voor jongeren
Op dinsdag 21 april om  
16.00 uur opent  de 
Zandvoortse Monique 
van der Werff, bekend van 
Onderweg naar morgen 
en ZOOP samen met wet-
houder Gert Toonen in de 
bibliotheek een 4you! plein. 
Dit plein is bestemd voor 
leerlingen uit het VMBO en 
de onderbouw van HAVO/
VWO die leesproblemen 
hebben of het moeilijk 
vinden om een goed boek 
uit te kiezen. Ook kunnen 
jongeren vanaf 12 jaar op 
het 4you! plein ‘gamen’ op 
een Wii.

Geknipt

Onder grote belangstelling 
knipte burgemeester Niek 
Meijer het lint door. Hierbij 
was HAAR, de eerste vesti-
ging van Ferhat in de Grote 
Krocht, officieel geopend. 
In zijn openingswoord zei 
Meijer dat dit de eerste 
stap van de gemeente is 
om jonge ondernemers te 
promoten die het aandur-
ven in deze crisistijd een 
zaak te beginnen. Na het 
loslaten van zwarte ballon-
nen stapten de ouders van 
Ferhat als eerste de nieuwe 
zaak binnen. 

Nationale 
Tuinontwerpdag
Verleden week kon men 
gratis compostzakken op-
halen en misschien hebt u 
nu meteen zin om de tuin 
te veranderen! Maar hoe 
pak je zoiets aan en waar 
begin je? Voor de 10e keer 

In een grote glazen box 
staan nu 20 OV-fietsen klaar 
waarmee strandgangers 
makkelijker een mooi plekje 
aan zee kunnen bereiken. 
De box heeft een prominen-
te plaats gekregen op het  
Stationsplein zodat iedereen 
die richting strand loopt op 
het idee kan komen de OV-
fiets te pakken. In de zomer 
rijden er zes treinen per 
uur naar Zandvoort zodat 
de badplaats prima te be-
reiken is. Vanaf het station 
kunnen badgasten naar het 
strand lopen. Maar sommi-
gen kiezen liever een plekje 
verderop. Om bijvoorbeeld 
de Boulevard Paulus Loot 
of de Boulevard Barnaart te 
bereiken, is een vervoermid-
del wenselijk. Ook voor wie 
wil gaan wandelen in de 

Waterleidingduinen of naar 
het casino, het circuit of het 
centrum wil, is de OV-fiets de 
oplossing. 

Het is één van de vele acties 
die Zandvoort ontplooit om 
de bereikbaarheid van de 
kust te verbeteren. De bad-
plaats heeft de laatste jaren 
met succes aanvullend ver-
voer als de Velotaxi en Tuk 
Tuk geïntroduceerd. De OV-
fiets is een onderdeel van het 
programma Bereikbaarheid 
Kust en wordt door de pro-
vincie Noord-Holland gefi-
nancierd vanuit Impuls Fiets, 
een provinciaal Verkeer- en 
Vervoerplan om het fietsen 
te bevorderen. Zandvoort 
draagt ook een steentje bij 
door deze OV-fietsbox een 
centrale plek te geven. 

OV-fietsen zijn alleen te huur 
voor abonnees voor slechts 
€ 2,85 per rit (20 uur). Een 
abonnement à € 9,50 per 
jaar kan worden afgeslo-
ten via www.ov-fiets.nl. De 
OV-fietsen zijn eenvoudige, 
lichte damesfietsen met een 
terugtraprem, verlichting, 
een bagagedrager en zijn 
geschikt voor elke fietser. 

Ze zijn te huur op bijna 
200 locaties, vooral bij NS-
stations maar ook bij me-
tro- en busstations. In 2008 
werden door 51.000 abon-
nnees in totaal 480.000 rit-
ten gemaakt. Ten opzichte 
van 2007 groeide OV-fiets 
met bijna 50%. Het fietsen-
park zal in de komende drie 
jaar groeien naar zo’n 6000 
OV-fietsen.

Voor even was het feest vrijdagochtend op het plein voor het Zandvoortse station. Een 
gloednieuwe OV-fietsbox werd officieel in gebruik genomen. Wethouder Wilfred Tates 
en OV-fiets directeur Kaj Mook verzorgden de openingshandelingen waardoor er nu in 
Zandvoort 20 OV-fietsen klaarstaan voor gebruik. 

Per OV-fiets naar het Zandvoortse strand

Het stationsplein is een OV-fietsbox rijker

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Lekker hè…..
lentebloemen!

evenementen agenda

m
eim
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il April

Lenteconcert - Protestantse kerk
Jazz café - Spoor 5 in café Alex. 
Aanvang 16.30 uur 
American Sunday - Circuit Park Zandvoort
Speed & Gein - Circuit Park Zandvoort
Koninginnedag - Veel spel en activiteiten in 
centrum
Zeepkistenrace  - In een zeepkist de Oranjestraat 
naar beneden!

Mei

Ambachtenmarkt - Gasthuisplein Zandvoort
Dodenherdenking
Jazz in Zandvoort - Ferdinand Povel in 
theater De Krocht
Uit je DAC - Dance against cancer festival
Nationaal Oldtimer Festival - Circuit Park 
Zandvoort  
Week van de Zee 

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 16 • 2009

19
19

19
25
30

30

3
4

10

16
16-17

16-22

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723 

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq
Driegangen-menu 

€ 32,50
Ceasar salade met gerookte kip 

en knoflookcroûtons
of

Gebakken gamba’s  
met knoflook,  lente-ui  en witte wijn

***
Kalfsentrecote 

met Cafe de Parissaus
of

Stoofpotje van dagverse vis
 met Provencaalse tomatensaus  

en Parmezaanse kaas
***

Crème Catalana

Voor reserveringen: 023-5716119 
info@tfaz.nl/www.tfaz.nl

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Kerkstraat 14, 
2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur
7 dagen per week

Geen zin om te kokkerellen?
Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen voor ieder wat  
wils, zoals broodjes, saté,  
spareribs, diverse visgerechten  
of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Bel: 5712102  
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

De Zandvoortse afdeling van de ouderenbond ANBO orga-
niseert dinsdag  21 april haar eerste feestmiddag van 2009 
in het Gemeenschapshuis. Het programma is nog een ver-
rassing, wel kunnen zij vast vertellen dat het heel gezellig 
zal worden. 
Het accordeon-duo Ina 
en Kees is namelijk uitge-
nodigd. Zij spelen in hun 
Volendammer outfit en 
zingen daarbij vele beken-
de, goed in het gehoor lig-
gende liedjes, waarbij u fijn 
kunt meezingen.

Koffie en thee, een hapje 
en een drankje, de middag 
kan zo gewoon niet meer 
stuk! Alle ANBO leden wor-
den van harte uitgenodigd, 
de zaal gaat om 14.00 uur 
open, het feest begint om 
14.30 uur.

Feestmiddag anBO 
afdeling Zandvoort

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: Printing People Design
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Sportgala 2009 
18 april in NH Hoteles
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door Sutiah van Netten

Tijdens de officiële opening 
feliciteerde Hilly Jansen, kun-
stenares en bedrijvencontact-
functionaris van de gemeente,  
de eigenaars met het openen 
van de zaak. “Dit is niet zo-
maar een beautysalon, dit is 
iets unieks! Deze zaak onder-

Voor de tweede keer op rij zal 
Van Buuringen de presentatie 
op zich nemen, samen met 
Henry van So You Wanna be 
a Popstar. Het presentatie-
duo is al goed op elkaar inge-
speeld, omdat ze regelmatig 
met elkaar samenwerken op 
de radio. “Eerst zou het Kika 
Artiestengala gehouden wor-
den op het Gasthuisplein, 
maar dat ging om financi-
ele redenen helaas niet door. 
Gelukkig hebben we een 
nieuwe locatie gevonden in 
de circustent van circus Rigolo 
op het parkeerterrein De Zuid. 
Het zal in ieder geval beter en 
professioneler aan toegaan 
dan vorig jaar”, aldus Van 
Buuringen. 

Op het Kika Artiestengala zul-
len optredens zijn van Henry 
en Honnée, Dee Dee York, 
Dennis Bax, Tessa en De V.A.K. 
Binnenkort zullen de overige 
artiesten bekend worden ge-
maakt. Wat staat er nog ver-
der op het programma? “Op 
zaterdag 16 mei geven we het 
startsein van de actieweek 
voor Kika. We beginnen met 
een non-stop 24 uur radio-
uitzending op ZFM, live van-
uit het Wapen van Zandvoort. 
Als opening beginnen we om 
17.00 uur met een dorpsborrel, 
waar iedereen van harte wel-
kom is. We eindigen de uitzen-

Hoewel het geen zondag 
was, werd er maandag 
tweede paasdag weer voor 
het eerst een zondagevene-
ment in de muziektent op 
het Raadhuisplein verzorgd. 
De jazzformatie Flying 
Dutchmen mocht het spits 
afbijten. Komende zondag  
is er een speciale voorstel-
ling. Dan zal Sanne Mans  
met haar kwintet een 
op treden verzorgen. Ge-

Met deze actie bedankt de 
gemeente u voor uw inspan-
ning groente-, fruit- en tuin-
afval gescheiden aan te leve-
ren. Zonder die bijdrage had 
deze teruggaafactie geen 

ding met een businessborrel 
voor alle ondernemers uit het 
dorp. We zijn nu ook bezig 
met het bedenken van leuke 
en ludieke acties, want het is 
belangrijk om het goede werk 
van Kika te ondersteunen”, 
vertelt Van Buuringen. 

En dan is er natuurlijk nog de 
statiegeldactie. Vorige week 
was het bij de Vomar al moge-
lijk om  de emballagebonnen 
in te leveren voor Kika. Vanaf 
19 april kunnen de emballa-
gebonnen ook worden inge-
leverd bij Albert Heijn. Grote 
dank gaat uit naar Gemeente 
Zandvoort . “Dankzij Ge-
meente Zandvoort kan het 
gala financieel doorgaan. Ik 
ben er trots op, dat de ge-
meente voor honderd procent 
achter ons staat. Zonder deze 
steun was er dit jaar geen Kika 
Artiestengala geweest”, aldus 
Van Buuringen. 

Kaartverkoop 
Het Kika Artiestengala is 
nog wel op zoek naar spon-
sors en ideeën voor extra 
activiteiten rondom het Kika 
Artiestengala. Kaartverkoop 
start 13 april bij Music Store 
Zandvoort. Wees er snel bij, 
want er is ruimte voor maxi-
maal 350 personen. Meer in-
formatie is te vinden op www.
kika-zandvoort.nl.

durende het concert wor-
den dan tevens de winnaars  
van de cartoonwedstrijd 
bekend gemaakt. Als prijs 
zullen hun cartoons in de 
Zandvoortse Courant wor-
den afgedrukt. Het pro-
gramma voor de muziek-
tent gaat overigens, met 
voor een ieder wat wils, door 
tot 25 oktober. Dan zal een 
reünie van het Kunstfestijn 
worden georganiseerd.

kans van slagen. Dit orga-
nische afval wordt verwerkt 
tot compost. Composteren 
is goed voor het milieu; or-
ganisch afval wordt nuttig 
hergebruikt. 

“Het belangrijkste van wat wij willen doen is schoonheid, 
zonder snijden. Wij garanderen resultaat, anders doen wij de 
behandelingen niet”, aldus mede-eigenaar Alen Matkovic van 
Alessandro Spa & Beauty Zandvoort. Onder veel belangstel-
ling opende Alessandro Spa & Beauty Zandvoort afgelopen 
zondag officieel haar deuren. Met sprankelende champagne 
en exclusieve hapjes werd de opening feestelijk gevierd. 

“Wees erbij, want het belooft een leuke avond te worden”, 
aldus Roy van Buuringen over het Kika Artiestengala dat op 
vrijdag 22 mei plaatsvindt. Het muziekfeest wordt gehouden 
in de circustent van Circus Rigolo, dat tijdens de Week van de 
Zee op parkeerterrein De Zuid staat. Samen met zijn team is 
Van Buuringen al druk bezig met de voorbereidingen. 

Zaterdag stond er bij de afdeling Reiniging en Groen (Kamer-
lingh Onnesstraat) al vroeg een lange rij wachtende auto’s om 
het gemeentelijke cadeau van 4 zakken compost à 20 liter op-
halen. In hoog tempo werd door een aantal gemeentewerkers 
de ene na de andere auto en/of aanhangwagen ingeladen. 

allereerste alessandro spa ter wereld 
geopend in Zandvoort 

Kika artiestengala 2009 

Muziekpaviljoen ‘geopend’ gemeente trakteert 
inwoners op compost

Kunstenares Hilly Jansen reikt een kunstwerk uit aan de trotse eigenaars
Organisator Roy van Buuringen

scheidt zich van de rest door 
het grote gevoel van luxe en 
verwennerij. Ik ben er trots op 
dat we deze wellness Spa in 
Zandvoort hebben. Niet alleen 
voor de bewoners, maar ook 
voor de toeristen is het een 
unieke kans voor ongekende 
luxe. Wie naar Alessandro 
gaat, mag het beste verwach-

ten”, aldus Jansen in haar 
speech. Daarna reikte ze het 
echtpaar Matkovic een speci-
aal voor deze gelegenheid ge-
maakt kunstwerk van zichzelf 
aan. 
Voor de eigenaars en mede-
werkers van Alessandro Spa 
& Beauty Zandvoort was het 
nog hard werken om alles op 
tijd af te krijgen. “Wij heb-
ben tot vroeg in de ochtend 
gewerkt, maar het is gelukt. 
Alessandro is wereldwijd een 
gevestigde naam. De vestigin-
gen zijn verspreid over heel de 
wereld. Maar Alessandro Spa 
& Beauty Zandvoort is de al-
lereerste Allessandro Spa ter 
wereld, daarin zijn wij uniek. 
In de toekomst zijn we van 
plan om uit te breiden, maar 
eerst gaan we een paar jaar 
heel veel leren en vooral veel 
genieten”, aldus Matkovic. 

Inspiratie 
De inspiratie voor het opzet-
ten van een spa en beauty-
salon kwam van de moeder 
van Matkovic. Zij had haar 
nagels laten doen bij een 
vestiging van Alessandro in 
Kroatië. “Mijn moeder was zo 
te spreken over de behande-

ling, dat wij ook enthousiast 
raakten. We begonnen ons 
af te vragen of het ook iets 
voor ons zou zijn. Samen met 
mijn vrouw Agnieszka en za-
kenpartner Hans Roodt zijn 
we rond de tafel gaan zitten. 
Vanuit het Alessandro’s con-
cept nails, manicure en pedi-
cure is het idee voor een heel 
Spa ontstaan”, licht Matkovic 
toe. De bovenkant van de 
beautysalon is bestemd voor 
manicure, alle schoonheids-
behandelingen en de anti 
aging- behandelingen. Over 
een paar maanden gaat be-
neden het Spa en Wellness 
open met o.a. infrarood zon-
nebank, massageruimtes en 
modderbaden. De hoogopge-
leide schoonheidsspecialis-
ten en stylisten hebben veel 
ervaring. Zij werken uitslui-
tend met zeer hoogwaardige 
producten en exclusieve mer-
ken als Carita, Ferarri, Pedix en 
La Perla. 

Alessandro Spa & Beauty 
Zandvoort is gevestigd aan 
Hogeweg 29, tel. 5738202
Zie voor meer informatie  
en openingstijden: www.
alessandro-spa.nl

BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 
 aankoop, verhuur en beheer;
•	 No cure, no pay;
•	 Gratis waardebepaling van uw woning;
•	 Gratis hypotheekadvies;
•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl, 
 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
 * Vraag naar de voorwaarden

Karel Doormanstraat 8 - 8  Zandvoort

Lijsterstraat 5  Zandvoort

Kochstraat 5  Zandvoort

Haarlemmerstraat 78  Zandvoort

Spoorbuurtstraat 12  Zandvoort

Martinus Nijhoffstraat 47  Zandvoort

•	 Starters	opgelet	–	wil	je	voor	deze	woning	ook	in	aanmerking	komen	voor	een
	 starterslening	van	de	gemeente	Zandvoort?	*	Bel	Nick	ten	Broeke	,	
	 vraag	naar	de	voorwaarden	en	voor	je	het	weet	ben	je	de	nieuwe	eigenaar!
•	 Charmante, voormalige visserswoning uit 1890, met zonnig dakterras op het zuidoosten en 2 slaapkamers!
•	 Gelegen in een rustige, geliefde woonomgeving aan de rand van het dorpshart van Zandvoort;
•	 Entree, hal, sfeervolle woonkamer voorzien van parketvloer, nette open keuken, bijkeuken, toilet, zeer ruime 

kelder/hobbyruimte, 2 slaapkamers, nette badkamer met bad/douchecombinatie en wastafelmeubel, royale 
vliering/berging;

•	 Moderne	eengezinswoning	met	o.a.	sfeervolle	living,	moderne	badkamer,		
5	(voorheen	4)	slaapkamers,	voor-		en	besloten	achtertuin!

•	 Deze tussenwoning is gelegen in de geliefde en kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
•	 Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje;
•	 Begane grond: o.a. toilet vzv fonteintje, sfeervolle, tuingerichte living met toegangsdeur naar en zicht 

op de tuin, eenvoudige open keuken vzv div. inbouwapp.;
•	 1e verdieping: 4 (voorheen 3) slaapkamers, moderne badkamer vzv doucheruimte, wastafelmeubel 

met dubbele wastafel en 2e toilet (wandcloset);

•	 Topappartement!	Direct	te	betrekken,	uiterst	verzorgd	en	royaal	3-	(voorheen	4-)	
kmr	appartement	met	zonnig	balkon	op	het	zuidwesten	met	fraai	zeezicht!

•	 Gelegen op de 4e (tevens hoogste) verdieping van een goed onderhouden appartementen complex;
•	 Gesitueerd op loopafstand van openbaar vervoer (Station NS), winkels en restaurants;
•	 Zonnige, zeer riante living (zuidwest ligging) met fraai kamerbreed zeezicht (aangrenzende voormalige 

slaapkamer erbij getrokken) met open haard, laminaatvloer en schuifpui naar balkon, moderne keuken 
voorzien van div. inbouwapparatuur en toegang tot klein balkon op noordoosten, luxe badkamer voorzien 
van whirlpool, separate douchecabine, wastafel, toilet (wandcloset) en vloerverwarming, 2 slaapkamers;

•	 In	de	geliefde	“Vogelbuurt”	gelegen	riante,	nagenoeg	vrijstaande	woning	op	een	
perceel	van	636	m²	met	voortuin,	royale	achtertuin	(450	m²)	op	het	oosten,	eigen	
oprit	voor	2	auto’s	en	een	garage!	

•	 Gelegen naast het zgn. “Mussenpad” en op steenworp afstand van de Amsterdamse Waterleidingduinen;
•	 Dit charmante woonhuis dient grotendeels gemoderniseerd te worden;
•	 Begane grond: o.a. riante tuingerichte L-vormige woonkamer met opensl. deuren naar de zijtuin, toegangs-

deur naar de achtertuin en gashaard, keuken met toegang tot aangrenzende serre met schuifpui naar de 
achtertuin, trapopgang naar…

•	 Bijzonder	fraai	afgewerkte,	stijlvolle		5-kmr	maisonnette	met	balkon	op	het	zuiden!
•	 Gelegen op de 1e en 2e (hoogste) verdieping van een klein appartementen complex;
•	 Gesitueerd op een rustige lokatie in Zandvoort Noord, op 100 mtr afstand van winkels;
•	 1e verdieping: o.a. zonnige living met toegang tot balkon, moderne open keuken voorzien 

van div. inbouwapparatuur;
•	 2e verdieping: 3 slaapkamers, inloop kledingkast, moderne badkamer vzv ligbad, wastafelmeubel en 

2e toilet, was-/droogruimte;

•	 Stijlvol	wonen	in	een	bijzonder	fraai,	”typisch	Zandvoorts”	woonhuis,	welke	tot	in	
perfectie	is	gerenoveerd?	Dat	kan	in	deze	halfvrijstaande,	karakteristieke	Zandvoortse	
verandawoning	(bj	1906)	met	gezellige	voortuin	en	besloten	achtertuin	op	het	zuiden!

•	 Gesitueerd aan het begin van de Haarlemmerstraat, aan de rand van het “Groene Hart”;
•	 Begane grond: o.a. overdekte entree, hal, luxe toilet (wandcloset) met fontein, sfeervolle woonkamer-en-

suite met voorkamer met opensl. deuren naar de voortuin, authentieke art déco schouw, achterkamer met 
opensl. deuren naar achtertuin, royale, luxe woonkeuken vzv div. hoogwaardige inbouwapp., kelder, fraaie 
trapopgang naar…

Vraagprijs: 
€ 259.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 698.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 259.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 549.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 237.500,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 319.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

•	 Besloten dakterras op het zuidoosten;
•	 Kleine voortuin op het westen en kleine 

achterplaats op het oosten met achterom;
•	 Deze woning is de afgelopen jaren grotendeels 

gerenoveerd: uw bezichtiging waard!
•	 Woonoppervlakte ca. 95 m², perceel ca. 52 m², 

inhoud ca. 265 m³.

•	 2e verdieping: 1 ruime slaapkamer met 
dakkapel;

•	 Voortuin op zuidoosten en achtertuin 
(ca. 60 m², 11 mtr diep) op noordwesten 
met achterom en stenen schuur;

•	 Woonoppervlakte ca. 110 m², 
perceel 125 m², inhoud ca. 300 m³.

•	 Gestuukte wanden en plafonds, markiezen aan 
zuidwestzijde;

•	 Appartement verkeert in een uitstekende staat 
van onderhoud: om zo te betrekken!

•	 Dit is een heerlijk appartement met fantastisch 
uitzicht over zee, strand en boulevard!

•	 Woonoppervlakte ca. 100 m², inhoud ca. 275 m³.

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers met div. vaste kasten 
(1 slaapkamer met opensl. deuren naar balkon), 
badkamer vzv ligbad en wastafelmeubel, 2e toilet, 
trapopgang naar…

•	 2e verdieping: 2 slaapkamers met div. bergruimtes 
achter knieschotten;

•	 Nagenoeg vrijstaand: alleen middels garage 
grenzend aan naastgelegen woonhuis;

•	 Woonoppervlakte ca. 170 m², perceel 636 m², 
inhoud ca. 475 m³.

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, luxe badkamer 
vzv hoekligbad (whirlpool), dubbele wastafel, 
2e toilet (wandcloset), douchecabine, overdekt 
balkon op het zuiden en balkon op het noorden;

•	 De woning beschikt over een voortuin met 
veranda op het noorden en een besloten 
achtertuin op het zuiden met schuur;

•	 Woonoppervlakte ca. 140 m², perceel 167 m², 
inhoud ca. 400 m³.

Nick	ten	Broeke	feliciteert	Marc	Habets	met	de	aankoop	van	zijn	eerste	woning	aan	de	Van	Galenstraat	6	te	Zandvoort.

Nick	ten	Broeke	(Vrijehuizenmarkt	Heemstede	–	Zandvoort	e.o),		had	op	donderdag	02	april	2009	
de	primeur	om	Marc	Habets	(27)	de	eerste	starterslening	van	de	Gemeente	Zandvoort	uit	te	mogen	reiken.	
Marc	ontving	van	Nick	een	dinerbon	van	Brasserie	Harocamo	aan	de	Kerkstraat	14	te	Zandvoort.

Wil	je	net	als	Marc	in	aanmerking	komen	voor	een	starterslening	van	de	Gemeente	Zandvoort,	
maar	heb	je	geen	idee	hoe	je	dat	moet	aanvragen?	Twijfel	je	of	je	in	aanmerking	komt?	
Heb	je	al	iets	op	het	oog,	maar	durf	je	niet?
Bel	Nick	ten	Broeke	en	vindt	een	antwoord	op	je	vragen.

Wij doen niet alleen beloftes, maar maken het ook waar! 

nieuw nieuwe prijsnieuwe prijs •	 Het balkon is op het zuiden gelegen en 
voorzien van markiezen;

•	 Dit is royaal en modern wonen in een rustige 
woonomgeving!

•	 Woonoppervlakte ca. 110 m², 
inhoud ca. 300 m³.
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elke donderdag
Dagschotel à € 9,75

Wekelijks een wisselend menu

Grieks Restaurant Filoxenia
Haltestraat 49 - Zandvoort
Tel.: 023-5734920
www.filoxenia.info

 

 Café Oomstee
De beste Jazz, beleef 't mee!

Vrijdag 17 april, aanvang 21.00 uur:

Wies Ingwersen
Quartet

Wies Ingwersen - zang
Nick van den Bos - piano

Paul Berner (USA) - contrabas
Menno Veenendaal - drums

Wies Ingwersen studeerde cum laude af voor zang
lichte muziek aan het Conservatorium van Hilversum.

Zie www.oomstee.nl voor verdere informatie!

Printing People Zandvoort

Tel. 023-8887255
Printing People Design
Kleine Krocht 2 
2042 JN  Zandvoort

zandvoort@printingpeople.nl
www.printingpeople.nl

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig? En u wilt advies 

over het ontwerp? Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Ontwerp | Huisstijlen | DTP | Flyers | Folders | Posters | Spandoeken 

Vlaggen | Beachflags | Stickers | Beurssystemen | Textielbedrukking

De fotozaak op de Grote Krocht bestaat al 21 jaar. Menno 
Gorter is hier bijna 11 jaar geleden ingetrokken en nog 
steeds is hij zeer actief en met een enthousiast en ruim-
schoots ervaren team bezig in het bedrijf. 

Uiteraard bent u bij foto 
Menno Gorter aan het juiste 
adres voor vakkundige repor-
tages, portretfoto’s en het 
ontwikkelen en afdrukken 
van films en vooral de laat-
ste jaren geheugenkaarten 
van uw digitale camera. Ter 
plekke kan men zelf de ge-
heugenkaart via een speci-
aal apparaat scannen, maar 
ook per e-mail uw opdracht 
opgeven. Tijdens het gesprek 
kwam er zelfs een opdracht 
uit Australië binnen! Een per-
fecte en gemakkelijke manier 
om familie hier snel van kwa-
litatieve foto’s te voorzien.

Menno Gorter doet alles zelf; 
er wordt niets opgestuurd 
naar een centrale, waar toch 
vaak spullen zoek raken, met 
alle gevolgen van dien. Zowel 
voor de veeleisende hobby-
ist als de professionele foto-
graaf, die ook de weg naar de 
Grote Krocht weet te vinden, 
is er een uitgebreid pakket 
voorhanden, zoals voor di-
gitale foto’s, kleinbeeldfilms, 
A.P.S. films en dia’s op elk 
gewenst formaat. De klant 
krijgt een gratis filmrolletje 
als men de afbeeldingen laat 
afdrukken en zelfs een gratis 
wegwerpcamera. In theorie 
kan men op de foto’s wach-
ten, maar bij drukte in de 
zaak kan het soms wat lan-
ger duren. 

Een product apart is het 
maken van pasfoto’s. Voor 
veel mensen een noodzake-
lijk kwaad, maar in de prak-
tijk valt het erg mee door 

de ontspannen houding 
van Menno, die hiermee de 
mensen op hun gemak stelt. 
Sinds 2006 zijn de richtlij-
nen voor een juiste pasfoto 
aanmerkelijk verscherpt. 
Behalve het formaat en de 
juiste achtergrond, komt er 
veel meer bij kijken. Zo moe-
ten onder meer de lippen op 
elkaar zijn; glimlachen mag 
nog wel, maar dan wel met 
een neutrale blik.

In de ruime zaak is tevens 
een grote en mooie collec-
tie fotoboeken en verzamel-
albums voorradig. Kerst-, 
wens- en bedankkaarten 
geven een persoonlijk tintje. 
Als de pasfoto naar genoe-
gen is, past deze in een spe-
ciale sleutelhanger, een leuk 
cadeautje voor een luttel 
bedrag. Vanzelfsprekend zijn 
er camera’s, geheugenkaar-
ten, speciale batterijen voor 
digitale camera’s (echt aan 
te bevelen qua vermogen), 
fotolijstjes, filmrolletjes en 
videotapes te koop. Wist u 
dat u zelfs voor apart te ma-
ken lijsten bij Menno terecht 
kunt? Niet voor niets luidt 
zijn slogan: “Analoog en di-
gitaal, bij Menno kan het al-
lemaal!

Foto Menno Gorter, Grote 
Krocht 26, is maandag t/m 
zaterdag geopend van 09.30 
tot 18.00 uur. Tel. 5730600. 
De zeer duidelijke website: 
www.fotomennogorter.nl 
geeft ook allerlei handige 
tips voor mooiere foto’s te 
lezen. 

Foto Menno gorter

door Erna Meijer

De Hulporganisatie Agricultuur Thailand heeft in een peri-
ode van nog geen anderhalf jaar 400 Thaise gezinnen so-
ciaal en economisch op weg geholpen door het schenken 
van 400 biggetjes. De organisatie, in 2007 gestart door de 
Delftenaar Ruben van Beek, heeft ook in Zandvoort de no-
dige steun ontvangen.

Dinsdag 7 april ontvingen bewoners van Huis in de Duinen een paaspakket van initia-
tiefnemer de Riki Stichting. In de ochtend werden de gezellige pakketjes (inclusief een  
fles advocaat en slagroom) overal feestelijk rondgebracht door leerlingen van groep 7  
van de Nicolaasschool. Vervolgens hielpen de leerlingen enthousiast met het tafeldek-
ken voor de gezamenlijke paasbrunch, waaraan ze samen en tussen de bewoners gezeten  
aan deelnamen. 

Zandvoortse biggetjes helpen Thai aan beter leven

Zonnig paasmoment in Huis in de Duinen

Willem en Alette Bol naast hun ‘spaarvarken’

Jong en oud met de burgemeester aan de paasbrunch

Een bijzondere plaats wordt 
daarbij ingenomen door 
de exploitanten van snack-

Ook burgemeester Niek 
Meijer en wethouder Gert 
Toonen waren gasten tijdens 
de paasbrunch. Overigens 
werden vorige week in 
Nederland maar liefst 
12.000 paaspakketten aan 
ouderen en verzorgingste-
huizen afgeleverd. De gulle 

bar De Zilvermeeuw aan 
de Tollensstraat. Van Beek, 
die getrouwd is met een 

gever van de pakketten, de 
Riki Stichting, heeft tot doel 
het opzetten, organiseren en 
financieren van projecten in 
Nederland die zich richten 
op het verbeteren van het 
welbevinden van kwetsbare 
groepen waaronder oude-
ren. In dat kader wordt ook 

Thaise en het land regelma-
tig bezoekt, heeft in 2007 in 
Zandvoort een groot aantal 
spaarpotten in de vorm van 
een roze biggetje uitgezet bij 
strandpaviljoens en andere 
horecagelegenheden. Ook 
in snackbar De Zilvermeeuw, 
waar Alette en Willem Bol 
samen met hun klanten 
tot nu toe 26 biggetjes voor 
de bevolking van dorpen in 
Noord Oost Thailand bij el-
kaar hebben gebracht, door 
de gaven uit roze big op hun 
toonbank. Landelijke gezien 
nemen zij daarbij achter een 
vleesverwerkend bedrijf de 
tweede plaats in. De kosten 
van een dier zijn € 60.

Voor dat bedrag wordt het 
beest in Thailand gekocht en 
met het nodige eerste voer 
gegeven aan arme gezinnen, 
die op deze manier de kans 

medewerking gevraagd van 
basisscholen in de plaats 
voor de verspreiding van de 
pakketten. 

De helft van de 12.000 
paaspakketten brengen 
de vrijwilligers van de 
Zonnebloem thuis bij zelf-

krijgen een beter bestaan op 
te bouwen. Door het uitbrei-
den van het aantal biggetjes 
kunnen ze voor een belangrijk 
deel voorzien in de levensbe-
hoefte van een gezin. Alette 
en Willem Bol ondersteunen 
de actie van harte, hoewel 
de hulp niet gaat naar het 
gebied waar zij in 2004 de 
tsunami aan den lijve onder-
vonden, weten zij hoe een 
groot aantal Thai moeten le-
ven. Een leuke bijkomstigheid 
is dat de biggetjes de naam 
kunnen krijgen van de schen-
kers. Zo lopen er in noordoost 
Thailand biggetjes en, na dat 
ze groter zijn geworden var-
kens, rond met namen als 
Zilvermeeuw, Nicky, Willem, 
Chrissie en Dico. Wilt u uw 
naam ook vereeuwigen in 
Thailand? Ga dan eens pra-
ten met Willem en Alette Bol 
in snackbar De Zilvermeeuw.

standig wonende oude-
ren. De overige pakketjes 
brengen leerlingen van 32 
basisscholen rond zoals 
in Huis in de Duinen. De 
Nicolaasschool heeft deze 
taak op kundige wijze uit-
gevoerd. Dat deden ze ook 
al eerder bij het versprei-
den van de Kerstpakketten. 
Organisatrice Marijke ten 
Haaf van Huis in de Duinen 
zal de leerlingen binnenkort 
nog eens uitnodigen voor 
het volgen van een speciale 
rolstoelles. De overgebleven 
pakketten werden overge-
dragen aan medewerkers 
van de Zonnebloem en de 
Agathakerk die voor verdere 
verspreiding onder ouderen 
in Zandvoort zullen zorg 
dragen. Ook de Zonnebloem 
viert dit jaar feest want al 
60 jaar levert  deze organi-
satie een positieve bijdrage 
aan het leven van mensen 
met een fysieke beperking, 
handicap of gevorderde 
leeftijd. Door middel van 
huisbezoeken, activiteiten 
en vakanties geven ze kleur 
aan hun leven en helpen 
bijna 40.000 vrijwilligers 
gevoelens van eenzaamheid 
te verminderen.      

Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!
Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Zorg dan dat u altijd uw ZandvoortPas kunt laten zien. Want in veel Zandvoortse  
winkels kunt u profiteren van aantrekkelijke voordelen.

Per 1 januari 2009 is de oranje ZandvoortPas 2008 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2009 is geldig t/m 31 december 2009.

Pashouders opgelet: 
Voor slechts € 5,00 kunt u nog uw 
ZandvoortPas 2008 verlengen, 
zodat u tot en met 31 december kunt  
blijven profiteren van vele voordelen 

nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas. 
Voor slechts € 7,50 kunt u tot en met 31 december 
profiteren van heel veel leuke aanbiedingen!
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Hoe overleeft u een vakantie  
in een Spaans sprekend land?

Zomercursus Spaans 
Maandag 19:30 – 21:30 uur

11mei t/m 22 juni

Voor meer info kunt u 
contact opnemen met

Pluspunt Zandvoort 023. 57 40 343

Voor andere cursussen of  
meer informatie kunt u kijken op 
www.pluspuntzandvoort.nl
023-57 40 330

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 
ondernemers kleinbedrijf

 

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310,
2040 VB Zandvoort. De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden

Tot 21 km p/uur • 70 km bereik • grootste assortiment 3 en 4 wielers

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

Nu ook voor brommobieleN

scootmobiel via gemeente aanschaffen met PGB (persoonsgebonden  
budget) geen probleem. Kom langs voor advies en informatie!

Van aaCKEn 
glasZETTErsBEDrIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

nU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Tel: 06-40601692    E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Tuinhuisje op maat
• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

Van vervanging van was ook 
geen sprake want niemand 
minder dan zijn internati-
onaal bekendstaande boo-
gie woogie & blues-collega 
Martijn Schok liet weer eens 
horen dat hij tot de top van 
Europa behoort. Zijn voor-
beelden liggen in de roots 
van de Amerikanen en dat 
is goed te horen aan zijn 
eigenzinnige en virtuoze 

Zoals Corbani het zelf zegt: 
“Mijn benadering van kunst 
en het leven zijn gelijk. Ik 
haal het meeste uit iedere 
dag (iedere lijn) en elke er-
varing (elke kleur). Ik toon 
liefde en geluk via mijn lach 
en verf. Mijn visie op de we-
reld is geïnspireerd door 
mooie momenten en gratie, 
een visie die ik wil delen met 
de toeschouwer.” Iedereen 
is welkom om vrijblijvend 
een kijkje te nemen op 18 
en 19 april tussen 12.00 en 
18.00 uur bij het open ate-
lier van Donna Corbani van 
Speijkstraat 5 te Zandvoort.

Na de succesvolle serie con-
certen die Classic Concerts 
vorig jaar in samenwerking 
met Club Europe England 
organiseerde, zal ook dit 
seizoen een aantal van de 
Britse top schoolorkesten 
Zandvoort aandoen. Het 
spits wordt afgebeten door 
het North Powys Youth 
Orchestra, onder leiding van 
dirigent Aidan Hassan, uit 
Powys, een plaats in het hart 
van Wales. Het is een orkest 
met jongeren, variërend in 
leeftijd tussen de 11 en 19 
jaar, die tijdens hun school-
periode zijn begonnen met 
het bespelen van een instru-
ment. 

Zondag
Zondagmiddag staat de 
24-jarige pianist Serg van 

pianospel. Basgitarist Paul 
Mulei, als vervanging voor 
Rinus Groeneveld, liet ook 
horen dat hij uiterst ge-
schikt is voor dit soort mu-
ziek. Lekker soepel spelend 
was hij samen met Menno 
Veenendaal de ritme sectie 
waar de solisten zich op 
uit konden leven. En met 
dit laatste kunnen de vele 
aanwezigen in Oomstee 

Gennip centraal op het pro-
gramma van Classic Concerts. 
Van Gennip, verre verwant 
van de grote Russische com-
ponist Sergei Rachmaninov, 
is geboren in de Tartaarse 
hoofdstad Kazan maar heeft 
tot zijn vijfde in St. Petersburg 
gewoond voordat hij, via ruim 
3 jaar Duitsland, in 1994 
naar Nederland kwam. In St. 
Petersburg kwam hij vroeg 
in aanraking met de grote 
muzikanten der aarde, die in 
de vele concertzalen die deze 
stad rijk is concerteerden. Al 
snel kreeg hij pianoles van 
zijn moeder en in 1995 werd 
hij toegelaten tot het Kon. 
Conservatorium in Den Haag.

Het programma voor de 
pauze bestaat volledig uit 
2 werken van Ludwig van 

zich ongetwijfeld vinden 
want saxofonist Rinus 
Groeneveld speelde weer 
eens de sterren van de he-
mel. Met zijn scheurende 
tenorsax en enorme vo-
lume, hij heeft geen audio-
versterking nodig, stal hij de 
show met zijn optreden. Op 
het biljart, tussen de men-
sen, op de bar en zelfs op 
zijn rug liggend op de vloer. 
Als hij het naar zijn zin heeft 
gaat hij er helemaal voor. De 
vrolijke gezichten van het 
uitbundige publiek gaven 
aan dat dit weer een prach-
tig concert was in Oomstee 
Jazz.

Vrijdag 24 april is al het vol-
gende Oomstee Jazz. Dan 
treedt de cum laude afge-
studeerde Wies Ingwersen 
op met Nick van den Bos 
op piano, Paul Berner (USA) 
op contrabas en Menno 
Veenendaal op drums. Weer 
kwaliteit dus in het sfeervol-
le maar kleine café Oomstee. 
Op tijd komen is aan te ra-
den, aanvang 21.00 uur.

Beethoven. Van Gennip zal 
spelen de sonate op. 31 no. 2 in 
d “Tempest” en de sonate no. 
23 in f, op. 57 “Appassionata”. 
Na de pauze kunt u genieten 
van de Ballade op. 23 no. 1 in g 
van de bekende Poolse com-
ponist Frédéric Chopin en het 
meesterwerk van Modest 
Petrovich Mussorgsky: 
Schilderijen op een tentoon-
stelling.

Het concert van het North 
Powys Youth Orchestra be-
gint vrijdag 17 april om 20.00 
uur (kerk open om 19.30 uur) 
en Serg van Gennip treedt 
zondag 19 april vanaf 15.00 
uur voor u op (kerk open om 
14.30 uur). De beide concer-
ten zijn gratis toegankelijk. 
Wel is er na afloop een open 
schaalcollecte. 

Afgelopen vrijdag stond het optreden van boogie woogie & 
blues pianist Dirk Jan Vennik gepland. Door ziekte van hem 
kon dit echter niet doorgaan. Gelukkig heeft muziekorga-
nisator en drummer Menno Veenendaal, die zelf ook mee-
speelde, gezorgd dat er toch een geweldige optreden was.

Bent u op zoek naar een schilderij of sculptuur in uw huis? 
Dan is de open dag van kunstenares Donna Corbani beslist 
een aanrader. Want met een Corbani aan de muur wordt 
zelfs de koudste dag warm en uw humeur, net als de uiterst 
strakke en precieze afwerking, optimaal. 

Classic Concerts organiseert dit weekend maar liefst twee concerten in de Protestantse 
kerk aan het Kerkplein. Vrijdagavond wordt de reeks van concerten van Britse onderwijsin-
stellingen en muziekverenigingen/-scholen, die vorige jaar gestart is, voortgezet. Zondag-
middag kunt u genieten van een pianorecital van de jonge pianist Serg van Gennip.

Verrassing voor fans van Oomstee Jazz

Open atelier Donna Corbani 

Twee keer Classic Concerts

Martijn Schok is duidelijk in zijn sas Pianist Serg van Gennip

sporen uit het verleden
Muurschildering in de Kosterstraat

De getoonde muurschildering van vorige 
week is te vinden in Kosterstraat. Want wie 
vanaf het Dorpsplein de Kosterstraat inloopt, 
wacht een aangename verrassing. Charlie 
Chaplin en het ‘schoffie’ staan de voorbijgan-
ger vanaf een hoekje stiekem te bekijken. 

door Nel Kerkman

De muurschildering is in 1994 gemaakt door 
de Amsterdamse kunstenaar Piet Ruhe. Hij 
kreeg de opdracht van Leo Heino, eigenaar 
van Circus Zandvoort. Deze zocht een lu-
dieke manier om de Kosterstraat op te fleu-
ren en er een filmstraat van te maken. Het 
idee kreeg navolging toen Paul Olieslagers 
Marjan Rebel de opdracht gaf om de achter-
kant in de Kosterstraat van de toenmalige 
drogist op te vrolijken.

Anamorphose
Om het schilderwerk goed te bekijken, kan 
men het beste even op de put bovenaan in 
de Kosterstraat gaan staan en dan naar links 
of naar rechts uitwijken. Het resultaat is een 
aparte ervaring. Het gaat namelijk niet om 
een gewone muurschildering. Er is gebruik 

gemaakt van een speciale techniek die 
het geheel een driedimensionale wer-
king geeft. Naarmate je verder langs 
deze twee hoofdpersonen uit de film 
‘The Kid’ wandelt, loopt het beeld bij 
wijze van spreken met je mee. Charlie 
Chaplin en zijn filmvriendje komen 
plotseling in een andere hoek te staan 
en verdwijnen vervolgens in een ‘klu-
wen lijnen’. In feite lijkt er sprake van 
gezichtsbedrog. ‘Anamorphose’ heet de 
techniek en Piet Ruhe maakt dit soort 
muurschilderijen het liefst. Bij het over-
zetten van zijn schetstekening op een 
groter vlak, moest de kunstenaar eerst 
gebruik maken van een scala aan meet-
kundige berekeningen en ‘projecteerde’ 
met veel zorg zijn ontwerp op de muur. 
Dit gebeurde heel secuur met de hand. 

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos)  netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service voor 
computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK.

.................
Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.................
Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine 
klussen in en om het 

huis. Redelijke prijs. Voor 
info: 06-1423 2051 

.................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230

ZANDKORRELS Cursus nailstyling
Nagelstyliste worden 
begint bij A.B. Nails in 

Haarlem/ Kom naar de gra-
tis introductieavond. Meer 

informatie op www.abnails.
nl of bel 023-5245005

.................
Kofferbakmarkt: 

za. 18 apr - tuincentrum Bos, 
Vogelenzang (10-16u). Res. 

0229-244739 www.mikki.nl
.................

Jezus zegt: Zie ik sta aan 
de deur van je hart en 
ik klop, wil je de  deur 
van je hart open doen 
en Mij leren kennen?

 .................
Hulp pension: wie helpt 

ons ’s morgens (van maan-
dag tot vrijdag) enkele uren 

met kamers opmaken in 
ons pension??? Tel. 5719811

.................
Garage te huur 

in de Trompstraat en 
de Van Galenstraat. 
€ 110,- per maand.
Info: 06-53256274

.................
Jezus zegt: Ik ben de Weg, 
de Waarheid en het Leven, 

niemand komt tot God 
de Vader dan door Mij

 .................
Met spoed gevraagd: 

woonruimte 
voor werkende vrouw, 

max. huur € 500. Tel. werk: 
5716033, tel. privé: 5712818

 

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Bel 023-5732752 of ga naar 
www.zandvoortsecourant.nl

Ook iemand in de Spotlights zetten?



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand april:
Bij besteding van 10 Euro

een huisgemaakte Rookworst
voor maar 1 Euro

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Hobby - Art - Gasthuisplein

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

H&T Klussenbedrijf - 06 25548778

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxaflex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding van de maand april:
10% korting op Quickstep laminaat

H & T Klussenbedrijf
Onderhoud, renovatie en nieuwbouw,
24 uursservice

Tony van Haren
Allround en altijd de goedkoopste!

15% korting op arbeidsloon
Hogeweg 62/9 - Zandvoort
Tel. 06-2554 8778
tonysklussen@gmail.com

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Slagroomtruffels
Op vertoon van uw pas:
per 100 gram 
€ 2,75

Alle 
Zandvoorters 
met een 
ZandvoortPas 
bieden wij 
graag 
10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Time to enjoy… with some friends
Calem OlD FrIEnDs POrT

ruby of Tawny
nu per fles van € 9,95 voor € 7,95

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

1 artikel 5%, 2e artikel 10% 
en 3e artikel 15% korting!

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes
ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Voor ZandvoortPas houders
hele maand april:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bij aankoop van een paar  
zonneglazen op sterkte 
(alle varianten)krijgt u 

de zonnebril* er GRATIS bij!  
*ruime keus uit door ons geselecteerde zonnebrillen Top	3!

3 x 100 gram vleeswaren

Jachtworst	+
Palingworst	+
Rauwe	ham
€	3,25

Haltestraat	54	-	T.	023-5712451

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting op 
een massage
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand 
06-4342 9783 / Gillis Kok 06-460 460 26

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  Wekelijks uw aanbieding in de Zandvoortse Courant in full colour
•  U bepaalt helemaal zelf  welke aanbieding u doet voor Pashouders
•  Gratis redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer
•  Extra: alle aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  Veel promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in o.a. de Zandvoortse 
 Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen, 
 dus ook niet-Zandvoorters (en er zijn er al een aantal…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 
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* Eén geschenk per klant zolang de voorraad strekt.

clarins promotie 
VAN 13 T/M 25 APRIL 2009

UW CADEAU*:
Bij besteding vanaf € 59,- aan Clarins producten ontvangt u een 

beautypurse met vier luxueuze miniaturen. 

15% korting

SPA & Beauty Zandvoort

Hierbij willen we iedereen hartelijk danken voor hun 
aanwezigheid tijdens de opening op zondag 12 april.

Met name Hilly Jansen die op onnavolgbare wijze de officiële opening heeft verzorgd en  
ons ook nog eens een uniek en schitterend kunstwerk van haar hand cadeau heeft gedaan.

Iedereen nogmaals hartelijk dank voor alle goede wensen, bloemen en cadeaus.

Uw welbehagen is onze inspiratie en u bent bij ons welkom voor een 
exquise moment van rust en ontspanning.

Op www.alessandro-spa.nl kunt u alle informatie terugvinden  
en de ontwikkelingen blijven volgen.

SPA, Wellness, Manicure, Pedicure, Nails, Anti Aging, Zuurstofbehandelingen, 
Derma Shape, Mineral Make Up, Visagie, Massages.

Only Quality Has A Future
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
2042 GD Zandvoort
T +31(0)23 5738202
F +31(0)23 5735028

E info@alessandro-spa.nl
www.alessandro-spa.nl

Even pas op de plaats

Het weekend weerbericht wordt gesponsord door:

Voorbije Goede Vrijdag gaf 
al een toptemperatuur af 
dankzij een zwoele zuidoos-
tenwind en het was pardoes 
de warmste dag van 2009 
met in deze regio tot bijna 
24 graden op het thermo-
meterdisplay. Het weer met 
Pasen was ook prima en 
deed een beetje denken aan 
dat uit 1979. Eerste Paasdag 
werd het toen royaal 20 gra-
den in Zandvoort, terwijl er 
op Tweede Paasdag een 
meedogenloze en uiterst kil-
le noorder waaide bij slechts 
6-7 graden. Vooral Tweede 
Paasdag viel vies tegen op 
het Zandvoortse strand. 
Bibberen geblazen was in 
de zeemist met slechts 7 
graden in de vooravond. 

Het blijft eigenlijk onbegrij-
pelijk dat er zich toch nog 
hele groepen mensen rich-
ting kust bewegen, in de 
hoop daar lekker weer aan 
te treffen, terwijl het er pot-
dicht zit met een welhaast 
winters aandoende tempe-
ratuur. 

Woensdag werd het voor de 
derde keer deze grasmaand 
zeer warm. Een zwoele oos-
tenwind voerde andermaal 
zeer warme lucht aan met 
maximale temperaturen 

tot 22-23 graden! Inmiddels is 
het warmteoverschot alweer 
imponerend deze aprilmand 
en op dit moment zitten we 
gemiddeld zo’n vier graden 
boven de gangbare tempe-
ratuurnorm. We zijn dan ook 
hard op weg om de record-
maand april 2007 te gaan 
benaderen. Twee jaar terug 
werd het op 15 april bijna 30 
graden in Zuid-Kennemerland 
en zo warm was het nog nooit 
zo vroeg in het seizoen.

Vooral deze donderdag en 
vrijdag echter is het wel 
minder weer met kans op re-
gen of een paar losse buien. 
De temperaturen zijn al op 
een lager plan aangekomen, 
maar zakken niet tot bene-
den de langjarige gemiddel-
den. Normaal is nog altijd 
12-13 graden overdag voor 
half april. 

Het weekeinde belooft best 
redelijk te gaan uitpakken, 
met voor de zondag waar-
schijnlijk de beste papieren, 
hoewel een addertje onder 
het gras in de vorm van klei-
ne depressiekerntjes in de 
buurt van Nederland heel 
misschien nog even wat roet 
in het eten kan gooien.  
   
weerman Marc Putto 

 Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur

Max 15 12 13 15

Min 10 8 8 6

Zon 40% 20% 40% 70%

Neerslag 80% 75% 40% 25%  

Wind zzw. 3-4 nnw. 3-4 n. 3-4 no. 3-4

Het weer met Pasen bezorgde weersverwachters vaak 
hoofdbrekens. Snelle temperatuurwisselingen binnen 
koud een etmaal en plots activerende regenfronten heb-
ben menig goedbedoelde verwachting de mist doen in-
gaan in het verleden. 

Spiegelcentrum Het Draaipunt
nieuwe energie, Meer energie,
Door een natuurlijker levensritme.
Voor meer info bel even voor een afspraak, 
of loop even binnen op een van de inloop 
middagen Woe, dond. vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00
Tel Willie 0638758397 of Joke 0622487220.

met haring zijn er nieuwe producten ontwikkeld, zoals vis-
frites, visburgers en visnuggets. Mede aan de hand van de 
uitnodigende foto’s kan men een maaltijd samenstellen. De 
zeer prijzige karren, met een perfecte koeling maar ook met 
vloerverwarming, worden ‘s avonds in de circa 75m2 grote 
loods helemaal leeg en schoongemaakt en ‘s morgens met 
verse waar, meer dan tachtig producten, weer ingeruimd, 
wat twee uur in beslag neemt. Nieuwe technieken als vet-
vrije inductie staan op stapel om de kwaliteit van de vis nog 
meer te ‘upgraden’. 

Naast de vis spelen tevens heel andere dieren een belangrijke 
rol in zijn leven. “Als jongetje had ik vroeger thuis reptielen, 

zoals slangen. Mijn droom was om leeuwen-
temmer te worden! Eigenlijk had ik die-

renarts willen worden, maar ben 
meer een doener”, weet hij. Via 

zijn vader, die al aan harddrave-
rij deed, is hij met de paarden 

in aanraking gekomen. Zijn 
eerste zelfgetrainde paard, 
Sebastiaan, kocht hij van 
Arie Bos en op de welbeken-
de drafbanen van Duindigt, 
Hilversum en Wolvega be-
haalde hij hiermee flinke 

successen. Zijn oudste paard, 
Vitesse Fortuna, is inmiddels 

30 jaar. Als Jaap niet in het dorp 
op de bok te zien is, samen met 

Jack Russel Mieke, is hij in het recre-
atiegebied Spaarnwoude actief met het 

lesgeven aan beginners, maar ook zelf krijgt hij 
nog regelmatig les in het mennen van paarden. Onlangs heeft 
hij een ‘Jan Plezier’ uit 1850 aangeschaft met het idee om met 
ouderen, die eens een uitje willen, een ritje door Zandvoort te 
maken. Nadere mededelingen hierover volgen nog.

Een stoeterij van stokpaardjes (vrij naar Koefnoen) is over 
Jaap nog te melden. Zo zet hij ook op het strand ritten uit 
voor de paardrijclub ‘Het Gareel’, kweekt Pionus papegaaien, 
heeft twee bijzondere Lagotto Romagnolo honden, een ras 
dat in Italië gebruikt wordt voor het zoeken naar truffels, 
verzamelt hij 50’er jaren auto’s, vaart graag op zee en is al 
vijftien jaar voorzitter van de stichting Strandkorrels, die cul-
turele en toeristische activiteiten in het dorp stimuleert en 
financiert. Een zeer actief man dus, waarop wij in Zandvoort 
trots kunnen zijn.

Dorpsgenoten

Na de Julianaschool en de Christelijke Ulo aan de Sophiaweg, 
startte hij op 16-jarige leeftijd samen met zijn vader in 1970 
strandpaviljoen ‘Tent 7’. Gezien zijn minderjarigheid had hij 
als jonge ondernemer nog zogenaamde ‘beperkte handlich-
ting’ nodig. Handelsgeest zat er dus al vroeg in, want 
een jaar later kocht hij aan de Achterweg 5 zijn 
eerste woning.

Toch hield hij het strand in 1975 voor 
gezien en ging bij Fokker werken als 
vliegtuigplaatwerker, want ook een 
technische aanleg kon hem niet ont-
zegd worden. “Dit heeft slechts een 
jaar geduurd, want er kwamen on-
verwacht twee vergunningen voor 
ambulante handel te koop. Ik had al 
‘vissige’ genen, want mijn opa van 
moeders kant ventte vroeger met een 
juk op het strand en ik ben verwekt in 
het visrestaurant Duivenvoorde in de 
Haltestraat. Op 1 april 1976 ben ik dus be-
gonnen met twee viskarren en had gelukkig 
direct een goed seizoen, hoewel het in het begin 
beslist geen vetpot was. Reclameman Ed de Zwager 
heeft destijds ons logo gemaakt en heeft mede daardoor voor 
een doorbraak gezorgd. Ik heb ook veel te danken gehad aan 
mijn toenmalige vrouw Nicole, waarmee ik in 1979 ben ge-
trouwd en zoon Jurrn heb gekregen”, zegt hij. Met zijn tweede 
vrouw Paulien kreeg Jaap nog de tweelingdochters Sterre 
en Jolijn, die inmiddels negen jaar zijn. Ook de twaalfjarige 
Thomas behoort tot het gezin. 

“Naast de diverse karren met vis zijn er nu ook ijs, fruit en 
snacks verkrijgbaar. De ambulante handel op het strand is 
uniek in de wereld. Het geeft toch een ‘couleur locale’”, is 
hij van mening. Zelf heeft Kroon Vis nog drie standplaat-
sen op de boulevard, waar de MVR’s (oftewel mobiele vitrine 
restaurants) een veelheid aan vissnacks bieden. Naast de 
welbekende lekkernijen als mosselen, kibbeling en broodjes 

Jaap Kroon

door Erna Meijer

Wie kent hem niet, de geboren en getogen Zandvoorter 
Jaap Kroon. De man die zeer regelmatig met paard en wa-
gen door het dorp rijdt. En toch is het boeiend om hem 
zijn levensverhaal te horen vertellen. Jaap Kroon is 54 jaar 
geleden geboren in de Kostverlorenstraat tegenover Hotel 
Faber en heeft nog een zusje, Esther, die in de Haltestraat 
met veel enthousiasme Kroon Mode drijft.

                             Jaap Kroon

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478 
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Afhaalpunten:
- Gemeentehuis
- Bruna Balkenende
- Greeven Makelaardij
- Pluspunt Noord

Yvonne Vosse 
Hoofdcaissière 

LEVER UW WAARDEBONNEN IN EN 
PROFITEER VAN EXTRA VOORDEEL!

Vomar Voordeelmarkt • Celsiusstraat 192 • Zandvoort • 023 - 571 43 61 • Openingstijden maandag t/m zaterdag 08:00 tot 20:00 uur

Tijdens de openingsweek heeft u van ons een waardebonnenboekje met maar liefst 

16 EURO OPENINGSVOORDEEL ontvangen. Lever deze week de waardebonnen in met de rode ster 

(geldig van maandag 13 t/m  zaterdag 18 april) bij Vomar Voordeelmarkt Zandvoort.

Tegen inlevering van de waardebon uit uw waardebonnenboekje: Tegen inlevering van de waardebon uit uw waardebonnenboekje:

Tegen inlevering van de waardebon uit uw waardebonnenboekje: Tegen inlevering van de waardebon uit uw waardebonnenboekje:

EXTRA
OPENINGS
KORTING

EXTRA
OPENINGS
KORTING

EXTRA
OPENINGS
KORTING

Vers gesneden
fruitsalade
bakje 550 gram

3.69  2.19
Robber
zonnepittenbrood 
licht of donker

heel 1.69 69
EXTRA

OPENINGS
KORTING

Ariel Wasmiddel 
vloeibaar of poeder
2970 ml/2.7 kilo

per stuk 11.29  6.29
O’Lacy reuze 
roomboter
stroopwafels 
pak 10 stuks 1.64 64
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Locatie Noord Locatie Centrum
Wijksteunpunt  Willemstraat 20
 Zandvoort Noord 2042 VB Zandvoort
Flemingstraat 55 Tel: 023 571 73 73
2041 VW Zandvoort 
Tel: 023 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

Cursussen en wOrKsHOPs
Zomer cursus SPAANS
Hoe overleeft u een vakantie in een Spaans sprekend 
land? Zomercursus Spaans 
Maandag 19:30 – 21:30 uur
11mei t/m 22 juni

snuFFeLCursus senIOren
Start 28 april 2009
In de bibliotheek Zandvoort 
Bel voor meer informatie en/of aanmeldingen

OPen eeTTaFeL
Voor mensen die dat wensen, bestaat de mogelijkheid 
om iedere dinsdagmiddag (in de bibliotheek) en  
donderdagmiddag (bij Pluspunt Noord) in gezelschap 
van anderen een warme maaltijd te gebruiken – voor de 
gezelligheid of omdat koken moeilijker wordt. Voor meer 
informatie en aanmelding kunt u op werkdagen bellen 
met Pluspunt. Tijdstip: 12.30 - 14.00 uur
Kosten: € 7,-- per maaltijd (voor-, hoofd- en nagerecht).
Informatie en opgeven Pluspunt Noord, telefoon: 
5740330

KInder (PIraTen) dIsCO vrIjdag 8 meI 2009
Deze maand is het thema piraten. Een DJ zorgt met  
(piraten) muziek dat alle kinderen lekker kunnen  
dansen en springen. Tijdens dit paasfeest is de zaal  
mooi versierd in piraten stijl…
Een groep ervaren vrijwilligers,onder leiding van een 
beroepskracht van Pluspunt, begeleidt deze avond en 
maakt er elke keer een feest van. De kinderdisco is er 
voor kinderen van 6 t/m 11 jaar. Tijdens de disco kunnen 
de kinderen snoep, chips en drinken kopen.  
Eén glas limonade is bij de prijs inbegrepen. 
Prijs: € 1,-- 

InFOrmaTIe
- medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag 
tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijk-
steunpunt (Andere dagen in het Huis in de Duinen).
- Loket Zandvoort 
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
- wijkmeesters emm 
Dinsdag 15.00-16.00 uur
- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend 10.00-11.30 uur. 
- wijkagent
Dinsdag 15.00-16.30 uur Even weken van de maand
Dinsdag 19.00-20.30 uur Oneven weken van de maand
- juridisch spreekuur 
Om de week op dinsdagavond 19.00-20.30 uur 
- sociaal raadslieden Kontext
Inloopspreekuur  zonder afspraak op vrijdag tussen 9.00 
en 10.30 uur 

The International
In de beklemmende thril-
ler The Inter-national 
zijn Interpol-agent Louis 
Salinger (Clive Owen) en 
hulpofficier van justitie 
in Manhattan Eleanor 
W h i t m a n  ( N a o m i 
Watts) vastbesloten om 
een van de machtigste 
banken ter wereld voor 
het gerecht te slepen. 
Salinger en Whitman 
brengen talloze straf-
bare illegale activitei-
ten aan het licht en volgen het geld van 
Berlijn naar Milaan, New York en Istanbul. Met hun klopjacht 
rond de wereld spelen ze hoog spel en hun niet-aflatende 
vastberadenheid zorgt voor levensbedreigende situaties. 
De criminelen deinzen nergens voor terug - zelfs niet voor 
moord - om terreur en oorlog te kunnen blijven financieren. 
The International, geregisseerd door Tom Tykwer (Run Lola 
Run) naar het originele scenario van Eric Warren Singer, is op 
locatie in Duitsland en elders in Europa opgenomen. 

Por-nO!
Eindelijk was het dan zover. 
Na twee maanden in mijn 
nieuwe huisje was het dan 
toch tijd voor een housewar-
ming. Van te voren maak ik 
me druk om mijn spulletjes. 
En aangezien het grootste 
gedeelte van mijn huis wit 
is, zou ik dit de eerste maan-
den graag nog even zo hou-
den. Maar laten we eerlijk 
zijn, al mijn gasten zijn toch 
volwassen mensen… Dan zal 
het vast goed gaan. Rond de 
klok van 9 stromen de eer-
ste nieuwsgierigen binnen. 
Biertje hier, roseetje daar. De 
sfeer zit er al aardig in. Tegen 
elfen zijn de eerste manne-
lijke sporen op het toilet 
duidelijk aanwezig, maar 
gelukkig zijn daar de wc-
eend powerdoekjes voor… 
Fijn. Het is eigenlijk wel ge-
zellig zo. Dit kan ik best vaker 
doen. Aan het eind van de 
avond, wanneer de meeste 
gasten richting het dorp zijn 
gegaan, laat één van mijn 
vrienden zijn installatietech-
nieken van de digitale tele-
visie zien. Ach ja, inderdaad, 
daar krijg je een aantal span-
nende zenders bij… Als 6 hit-
sige jongetjes zitten ze met 
grote ogen voor de televisie. 
Wat zijn het toch ‘schatjes’, 
die mannen. Nadat ze hun 
lolletje gehad hebben is het 
ook voor ons de hoogste tijd. 
We gaan in het dorp nog 
even door tot in de kleine 
uurtjes.’s Morgens word ik 
desondanks vroeg wakker. Ik 
open de gordijnen en zwaai 
vrolijk naar de overbuurman. 
Even lekker ontbijten met de 
voetjes op de bank. Ik zet de 
tv aan. Shit, het volume staat 
nog uit den boze: Gehijg, ge-
gil en gekreun galmt door 
mijn huiskamer. Op mijn 
supersonische beeldscherm 
verschijnen dingen die ik op 
deze morgen niet kan waar-
deren. Met peinzende bewe-
gingen probeer ik te zappen. 
Die afstandsbedieningen 
werken ook nooit als je ze 
nodig hebt! Whoe, gelukkig: 
‘eigen huis en tuin’. Dat is 
veilig. Leuk, die digitale 
televisie, fijn, zo’n hou-
sewarming.

column
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Het is al weer bijna Ko-
ninginnedag. De Stichting 
Viering Nationale Feest-
dagen Zandvoort is druk 
bezig met de voorbereidin-
gen voor deze feestelijke 
dag. In het dorp is zoals ie-
der jaar een rommelmarkt, 
er zijn kinderspelen en dit 
jaar is de bekende Zeep-
kistenrace weer terug. Wij 
vragen deze week een re-
actie van drie panelleden 
variërend in leeftijd (15 
jaar, 22 jaar en 29 jaar) op 
de stelling. Robin, Ellen en 
Lenna geven hun mening 
over waar zij het liefst hun 
Koninginnedag doorbren-
gen en waarom. 

JONG!

“Koninginnedag 2009 vier ik in Zandvoort”

De stelling:Talk of the town

 

Zaterdag 18 april: 
Het is weer tijd voor Retro Deluxe in het Patronaat 
in Haarlem. Deze zaterdag met wel een hele speciale 
lovebirds edition, waarbij de dresscode ‘bruidsparen’ is. 

Kom je als één van twintig eerste bruidsparen, dan 
is je entree gratis. Dus trek een witte jurk uit je 
kast, zoek een  bruidegom en ga feesten! De DJs 
El Salvo & Jay Baron zorgen voor champagne! 
Van 23.00 tot 04.00 uur. Kaarten à € 10,- 

Zondag 19 april: 
De zomer begint vroeg dit jaar bij Blooming-
dale aan Zee met het knallende strandfeest 
SFFRMKRS. Binnen verzorgen de house dj’s, o.a. 
Afrojack, Carita La Nina en Suzy Cue, de lek-
kerste beats. Buiten worden er heerlijke hip-
hoptunes geleverd door Fanny West, Cream, 
Gomes en de opkomende Filthy Jerks. Dat 
belooft een heerlijke zondagavond te wor-
den. Van 16.00 tot 00.00 uur. Kaarten à € 10,- 

Zondag 19 april: 
Salsamotion verzorgt ook dit jaar weer de 

populaire salsafeesten bij Mango’s Beachbar!
In het kleine paviljoen naast Mango’s is een 
echte Cubaanse sfeer gecreëerd. Met de zon en 
een verkoelend drankje erbij, waan je je daar zo 
in ‘salsaland’. De avond begint met een work-
shop, waarna het stokje door zal worden ge-
geven aan Dj Andres voor een heerlijke avond 
vol salsatunes. Van 18.30 tot 23.00 uur. Entree 
is gratis. 

I Know Where It’s @Lente kriebel tip
Yes! Haal alle oranje spullen maar weer uit de kast, want het is bijna zover. 

Koninginnedag! Tip van deze week: blijf lekker in Zandvoort! Speciaal voor deze 

feestelijke dag is er van alles georganiseerd. Wat is er allemaal te doen? Om je nu 

alvast een beetje in de stemming te brengen hebben wij een aantal activiteiten 

voor je op een rijtje gezet. 

Vrijmarkt
Koninginnedag is geen Koninginnedag zonder een gezellige vrijmarkt. Dus, heb je nog spullen 
op zolder staan die je toch niet meer gebruikt? Sla je slag en wees op tijd voor een plekje. De 
rommelmarkt is toegestaan op de Louis Davidsstraat en de Prinsesseweg. Wil je het groot aan-
pakken? Voor Koninginnedag Vrijmarkt zijn er ook kramen te huur, deze worden op woensdag 15 
april vanaf 19.30 uur verhuurd in gebouw de Krocht. Per persoon kan voor € 20,- 1 kraam gehuurd 
worden. Er zijn maximaal 100 kramen beschikbaar, dus wees er snel bij.

Straatwedstrijd
Net als vorig jaar maakt de mooiste, origineelste en best versierde straat in Zandvoort kans om 
een enorme taart te winnen. Vorig jaar won het Gasthuishofje de titel ‘Koninginnedagstraat’. 
De jury zal op Koninginnedag ‘s ochtends voor 09.00 uur de deelnemende straten beoordelen. 
Tijdens de officiële opening op het Raadhuisplein zal de winnaar bekend worden gemaakt. Heb 
je zin om met je straat, plein of laan mee te doen? Meld je dan vóór 28 april aan via straatwed-
strijd@koninginnedagzandvoort.nl 

Zeepkistenrace 
En dan is er voor de creatieve snelheidsduivels de Zandvoortse Zeepkistenrace, waarin wagens uit 
heel het land naar Zandvoort komen om te strijden voor de snelste tijd en de titel mooiste kist. 
Op het Kerkplein vindt vanaf 14.30 uur de technische keuring plaats in de zeepkistenpaddock. 
Kom je met je team door de keuring? Dan begint om 17.00 uur het spektakel. De start is op de 
schans in de Oranjestraat, langs de rotonde en de finish is in de Kleine Krocht. Wil je meedoen? 
Kijk dan voor informatie op www.zeepkistenracezandvoort.nl 

Robin Gansner, 15 jaar, schrijft voor Zvoort.nl en werkt bij De Lachende Zeerover:
“Ja, die vier ik absoluut in Zandvoort! Ik ben vanaf  ‘s ochtends vroeg in het dorp te vinden. Ik zit 
namelijk bij de organisatie van de Koninginnedag. Wij helpen bij de kinderspelen, de zeepkistenrace 
en nog veel meer. Ik doe dit jaar voor de 3e keer mee. Gelukkig is de zeepkistenrace er weer, dit is een 
top evenement. Voor de wat oudere jongeren is er volgens mij niet veel te doen. Iedereen die nog 
niets te doen heeft, kan ik aanbevelen om bij de organisatie te komen.”

Ellen Bluijs, 22 jaar, studeert aan de Hoge Hotelschool in Den Haag, loopt nu een managementstage 
in Antwerpen:
“Ik vier mijn Koninginnedag absoluut in Amsterdam! Voor jongeren is hier super veel te doen en het 
is één groot feest. Zandvoort organiseert veel dingen tijdens Koninginnedag, alleen is Amsterdam 
aantrekkelijker voor jongeren. Dit komt mede door de omvang. Ik denk dat, ook al zou Zandvoort 
erg zijn best doen, het Amsterdam nooit zou kunnen evenaren en dat moeten ze ook niet willen.”

Lenna van den Haak, 29 jaar en journalist:
“Natuurlijk vier ik Koninginnedag in Zandvoort! Het leuke is dat het dorpse (de zeepkistenrace en 
andere spelletjes) gecombineerd wordt met het stadse (de leuke terrassen en kroegen). Verder vind 
ik het een verademing dat het niet zo gigantisch druk is als in Amsterdam, waar je over de hoofden 
kunt lopen en ruim een uur stapvoets loopt om van het station naar de Dam te komen. Nee, geef 
mij maar het pittoreske Zandvoort.”

Zondag

08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz  
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland  
17:00 uur De Avond  
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi  

Maandag

08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur Muziekkoerier  
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag

08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag

08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag

08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop  

Vrijdag

08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
15:00 uur Eurobreakdown  
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT  

Zaterdag

08:00 uur Toebak Leeft?  
10:00 uur Goedemorgen Zandvoort  
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zandvoort op Zaterdag  
17:00 uur Roy on-air (h)
19:00 uur Eurobreakdown (h)
21:00 uur Alternative FM
23:00 uur Night Walk  

24 uur per dag on air!

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

radio + tv

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

H i e r  u w  b e d r i j f s g e g ev e n s

Lentekriebels?

Met Slender You kunt u optimaal in vorm blijven zonder veel inspanning.

Uw spieren worden optimaal getraind zonder ze extreem te belasten.

Benen, dijen, heupen, buik, borst en bovenarmen worden verstevigd zonder 

de bekende spierbundels te krijgen. Door regelmatige metingen van deskundige

adviseurs wordt u op de hoogte gehouden van het behaalde resultaat.

Voor iedereen die eenvoudig het lichaam in conditie wil houden!

Kom naar de Slender You studio en breng uw
lichaam in conditie.

Slender You Zandvoort
Schoolstraat 3

2042 VA Zandvoort
Tel. 06-1941 3733

        Danzee culinair
Donderdag 23 april
Aanvang 17.00 uur

Cocktails (Mango’s)
Kaas & port (Tromp)
Sushi (Sushi-kim)
Voorgerecht (Danzee)
Oesters (Oestersman)
Hoofdgerecht (Danzee)
Rosé Champagne (Maxxium)
Dessert (Danzee)

Live muziek verzorgd door 
 The Brooklyn Brothers en Mireille

Kaarten à € 30,- p.p.
(verkrijgbaar achter de bar)

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 57 1 22 52

“Uit uw gezelligheid 
halen wij inspiratie” 

De opening was een groot feest, veel bekende gezichten. 
En wij vonden het ongelofelijk gezellig.
Bedankt voor alle aandacht en de vele 

mooie bloemstukken en attenties. 

 Helen Rob
 Yvo Daniëlle

Haltestraat 32
2042 LN Zandvoort

www.cafefier.nl

Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse Courant 

waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen stellen. Joop 

van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablissement, gesprekken 

met de eigenaren, exploitanten of chef-koks en een analyse van de kaart u 

een beeld geven van dit restaurant. De volgorde die uw recensent aanhoudt, is 

puur willekeurig en niet beïnvloedbaar.

Vorige maand belichtte ik voor u Riche aan zee, deze maand 
weer een restaurant dat ook het ‘aan zee’ in zijn naam voert: 
Take Five aan Zee, vooralsnog het enige jaarrond strandpa-
viljoen dat Zandvoort rijk is. Take Five was de succesvolle 
pilot waarin de gemeente, provincie, het Rijk en het water-
schap Rijnland nauw samenwerkten om tot een vijftal vas-
te strandpaviljoens op het Zandvoortse strand te komen, 
iets dat 10 jaar geleden niet eens bespreekbaar was.

door Joop van Nes jr.

De plek waar Take Five gelegen is, is voor mij een zeer herkenba-
re. Ik heb in een heel grijs verleden daar vele voetstappen mo-
gen zetten als ‘stoelenman’, samen met twee vrienden. Nu is 
het een modern strandpaviljoen dat ook nog eens het hele jaar 
open mag zijn. Het gebouw is in drieën gedeeld. Het zuidelijke 
gedeelte wordt gebruikt voor vergaderingen en trainingen, het 
middengedeelte is de brasserie en het noordelijke gedeelte is 
ingericht als restaurant, net even iets meer qua aankleding 
dan de brasserie. In de beide laatste gedeeltes wordt dezelfde 
kaart gehanteerd alleen het restaurant is niet toegankelijk voor 
gasten in zwemkleding en honden. Wil men dus van de uit-
gebreide kaart kunnen genieten met enkel een zwempak aan, 
dan is de brasserie, of bij mooi weer het terras, de uitgelezen 
locatie. Ook worden in de brasserie, en uiteraard op het ruime 
terras, de gerechten van de lunchkaart geserveerd.

In het restaurant zijn de overwegende kleuren een combinatie 
van crème en zalm. De tafels zijn opgedekt met linnen lopers 
en ook de servetten zijn van linnen, beide crèmekleurig. Het 
glas servies is mooi dun van kwaliteit en de vorm van het be-
stek is antiek. Een homarium, met verse kreeften en oesters, 
staat uitnodigend bij de ingang en de chef Daan Molenaars 
heeft vast wel een mooi recept voor een van beide schaal- en 
schelpdieren, dat helemaal naar uw smaak is. Wat dacht u van 
een mooie kreeft Thermidor of oesters Rockefeller? Gerechten 
die op uw tong zullen smelten!

De dinerkaart, die vanaf komend weekend de zomerversie zal 
voeren, biedt overigens voor een ieder wat wils. Zo vinden wij 
bij de voorgerechten een aantal interessante gerechten zoals 
gebakken gamba’s met cajunkruiden, limoen en rode peper (€ 
11,50), carpaccio van lende met Tête de moines (een Zwitsers 
kaasje) en truffelolie (€ 10,50) of het vegetarische voorgerecht 
tagliatelle uit de oven met spinazie, paprika en Parmezaanse 
kaas (€ 8,50). Ook voor soep kunt u bij Take Five terecht. Zeer 
bekend is hun rijkgevulde Bouillabaisse (vissoep) à € 9,50  en 
de beste kaassoep van Zandvoort (€ 6).

In de hoofdgerechten kunt u uiteraard keuzes maken tussen 
vis- en vleesgerechten. De carnivoren onder ons kunnen zich 
waarschijnlijk helemaal vinden in gerechten als gegrilde rib-

Zandvoort à la carte

Take Five aan zee

eye met Roquefortsaus (€ 21), lamsrack met een kruidenjus de 
veau (22,50) of tamme eendenborst met sinaasappel-portsaus. 
Maar ook een saté van de haas (€ 16,50) behoort tot de moge-
lijkheden. De viseters hebben ook een ruime keus. Daar vallen 
gerechten als Trio van dagverse vis met Nouilly Prat-saus (€ 
17,50), kabeljauwfilet met mozzarella, pesto en kruiden uit 
de oven (€ 19,50) en gebakken zalmfilet in cajunkruiden (€ 
17,50) op.

De lunchkaart, gerechten te bestellen tot 16.30 uur, is een 
mix van speelse varianten op bekende gerechten. Op verse 
ciabatta (wit of bruin) zijn te bestellen: omeletje met cham-
pignons en gesmolten kaas (€ 5,75), rosbief op salade met een 
gekookt eitje en bieslookmayonaise (€ 6,50), een hamburger 
met sla, tomaat, komkommer, mayonaise en ketchup (€ 7,50) 
en 4 Van Dobben garnalenkroketjes op sneetjes brood (€ 8,75). 
De lunchkaart kent ook een variëteit aan salades en andere 
gerechten. Wat dacht u van een salade met warme geitenkaas, 
peer, druiven, tomaatjes, gebakken spekjes en pijnboompitjes 
met een honing-tijmdressing (€ 11,75), salade van Thaise kip, 
oosterse groenten en in chili-sojasaus gebakken stukjes kip 
(€ 11,75) of kibbeling met frites, mayonaise en cocktailsaus (€ 
9,75). Tevens heeft de lunch-chef vaak een aantal gerechten 
‘buiten de kaart om’, vraagt u er naar. “Wij willen ons niet pro-
fileren naar welke groep dan ook. Iedereen moet bij ons iets 
van zijn gading kunnen vinden”, zegt Ad Paap van Take Five, 
de ruime keuze van de kaarten verklarend.

De wijnkaart is uitgebreid en behoorlijk gevarieerd. Wat vooral 
opvalt is de verscheidenheid in het aantal prijsklassen van de 
diverse wijnsoorten. Die varieert van € 17,50 voor de huiswijn, 
Valdegracia Blanco Extremadura (wit), Côte du Lubéron Grand 
Toque (rosé) en de rode Rosarjo Estate Merlot, tot € 49,50 voor 
de top Chileense rode wijn Santa Rita Floresta, een cabernet 
sauvignon – syrah wijn. Een wijn waarvoor de druiven met 
de hand werden geplukt met een oplage van slechts 5.000 
flessen per jaar! Ad Paap is vooral trots op het voeren van wijn 
van de Santa Rita Hacienda. Hij kan u er diverse variëteiten 
van aanbieden. Kortom, Take Five aan Zee heeft voor een ieder 
wat te bieden!

Take Five aan Zee, boulevard Paulus Loot 28 (strandpaviljoen 5). 
Reserveringen gewenst via tel 5716119. Meer informatie over 
bijvoorbeeld de diverse vergadermogelijkheden of voor voor 
het verzorgen van een seminar kunt u vinden op www.tfaz.nl.

Het restaurantgedeelte van Take Five aan zee

Managers, captains of indu-
stry en politici worden door 
Mens in Hotels van Oranje in 
Noordwijk uitgenodigd om 
hun visie te geven over beleg-
gen, de AEX koersen, de econo-
mie en politieke vraagstukken. 
Daarnaast nodigt Harry Mens 
altijd een horecabedrijf uit om 
een presentatie te geven. Er is 
aandacht voor het culinaire 
gedeelte van het horecabedrijf 
maar ook de wijnkaart komt 
aan bod. Alex Bazard, de chef-
kok van het Wapen, zal een 
bijzonder gerecht in de studio 
voor de tafelgasten van Mens 

Centraal stond uiteraard de 
‘dode hoek’, de plaats die 
vrachtwagenchauffeurs 
moeilijk kunnen zien. Ook het 
gewenste gedrag van fietsers 
ten aanzien van hun positie 
op de weg werd besproken. 
De dodehoekspiegels zijn nu 
verplicht voorop de vracht-
wagens gemonteerd en het 

Begin april vierde de die-
renambulance van de 
Dierenbescherming Haarlem 
& Omstreken het 10 jarig ju-
bileum. Dieren in nood be-
grijpen niets van een reces-
sie. Zonder uw steun kunnen 
de dierenambulances niet rij-

maken. Hij heeft dit gerecht 
al enkele keren door zijn gas-
ten laten proeven en iedereen 
was er enthousiast over. Het 
gerecht bestaat uitgebakken 
rogvleugel en ossenstaart, ge-
serveerd met witte asperge-
punten en sauce Charcutière. 
Uitbater Bart Schuitemaker 
heeft nog een zestal parkeer-
kaarten voor het terrein van 
Hotels van Oranje beschikbaar. 
Als u bij de opnames aanwezig 
wilt zijn, moet u even contact 
met hem opnemen via tel. 06-
53358217. Hij kan u dan ook de 
procedure uitleggen.

nieuwste foefje is een camera 
met een monitor waardoor 
de chauffeur nog beter zicht 
heeft op hetgeen er in zijn 
dode hoek bevindt. Na drie 
kwartier theorie, mochten de 
kinderen ook de meegebrach-
te oplegger bezichtigen en 
lieten zij zich voorlichten over 
de veiligheidsmaatregelen.

den. De jaarlijkse collecte ten 
behoeve van de dierenambu-
lance vindt plaats van 18 t/m 
23 mei. Wilt u ook collectant 
worden? Belt u dan even met 
de coördinator van de dieren-
ambulance, mevrouw Dams, 
tel. 023-5491400. 

Harry Mens, van het RTL 7-programma Business class dat 
zondags vanaf 11.00 uur wordt uitgezonden, ontvangt za-
terdag bij de opnames voor dit programma een delegatie 
van het Wapen van Zandvoort. De chef van het Wapen, Alex 
Bazard, zal dan laten zien wat hij zoal in zijn mars heeft.

De leerlingen van de Beatrixschool hebben vorige week 
vrijdag een zeer bijzondere verkeersles gekregen. Drie he-
ren van Logistiek Nederland kwamen onder andere uitleg-
gen hoe te handelen als je op de fiets zit en wordt inge-
haald door een grote vrachtwagen. 

Het Wapen van Zandvoort 
te gast bij Harry Mens

Uitleg ‘dode hoek’

Collecte Dierenambulance
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Gemeentelijke publicatie week 16 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 7 april en de 
verdere in week 15 door het college genomen besluiten zijn 14 
april vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 21 april 2009. Op de 
agenda staat:
-  Opening
-  Loting
-  Ingekomen stukken en mededelingen 
-  Vaststellen agenda
-  Vaststellen notulen 24 maart 2009
-  Hamerstuk: Verordening Langdurigheidtoeslag gemeente 

Zandvoort                                  
-  Fietsbeleidsplan 2009 
-  Aanpassing Algemene Subsidieverordening Gemeente 

Zandvoort 
-  Verordening op de raadscommissies 2009 (hoorcommissie) 
-  Opheffen geheimhouding
-  Toelating en installatie als raadslid van mevrouw Rietkerk-

Gubbels   
-  Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. 
U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-
finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren 
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten 
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en 
zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadver-
gadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden 
door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9). 

Commissie Projecten en Thema’s

De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op 22 april vanaf 
20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
-  Opening en mededelingen
-  Vaststelling agenda
-  Besluitenlijst vergadering van 25 maart 2008  
-  Vaste agendapunten (Alleen indien aan de orde of vooraf 

ingebracht) 
-  Presentatie Jaarverslag 2008 politie Zandvoort
-  Herontwikkeling Sophiaweg locatie
-  Integrale herontwikkeling van de locaties Huis in de Duinen 

en het Gertenbachcollege
-  Rondvraag
-  Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 
commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan zowel 
over onderwerpen op de agenda als over een eigen onderwerp. 
Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, moet dit 
schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding 

moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn 
voor een vergadering die de woensdagavond daarop wordt 
gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente 
Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of 
per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het 
raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres, 
telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op een 
aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en 
liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of 
iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn 
te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommissies > 
Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 23 april vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. 
De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de commissieka-
mer. De exacte begintijd is afhankelijk van de agenda. U kunt 
hiervoor het beste even contact opnemen met de werkeenheid 
Bouwen, tel. (023)5740100. 

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op 20 april vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die 
van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van de 
Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag van 
iedere maand. Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare 
bijeenkomst bij te wonen.  De vergadering vindt plaats in Ge-
bouw De Krocht, kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Inspraak mantelzorgnota

In de vergadering van 8 april 2009 heeft het college van bur-
gemeester en wethouders van Zandvoort de Zandvoortse 
mantelzorgnota voor inspraak vrijgegeven. De inspraakperiode 
loopt van 14 april 2009 tot en met 26 mei 2009. Het concept 
van de nota kunt u op ophalen bij de Centrale Balie in het 
Raadhuis of inzien op de website. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Dr.C.A.Gerkestraat 24, vernieuwen dakkapellen, ingekomen 
07 april 2009, 2009-048Lv.
- De Ruyterstraat 80, verwijderen asbesthoudende standlei-
ding, ingekomen 07 april 2009, 2009-049S. 
- Landgoed Kostverlorenpark, vernieuwen en verplaatsen af-
rastering, ingekomen 08 april 2009, 2009-050Lv.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Zandvoortselaan 206, aanvraag kapvergunning 10 maart 
2009, 4 dennen, uitdunning tuin, zodat de andere bomen 
beter kunnen groeien. 
- Zandvoortselaan 204, aanvraag kapvergunning 24 maart 
2009, 4 zeedennen in de achtertuin en zijtuin, overlast.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-
gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-
mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk 
kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- Haltestraat 7, vernieuwen kozijn voorzijde, verzonden 08 april 
2009, 2009-033Lv.
- Van Speijkstraat 2/69, plaatsen terras met hekwerk, verzon-
den 08 april 2009, 2009-031Lv.
- Van Galenstraat 2-100,  gedeeltelijk veranderen entree flat, 
verzonden 08 april 2009, 2009-042Lv.
- Swaluëstraat 2, maken doorgang naar berging, verzonden 08 
april 2009, 2009-035Lv.
- Poststraat 11, sloop hotel en garages, verzonden 09 april 2009, 
2009-027S. 
- Oranjestraat 2, bouw magazijnruimte met parkeergelegen-
heid, verzonden 09 april 2009, 2008-096Rv.
- Spoorbuurtstraat 18, bouw twee appartementen, verzonden 
09 april 2009, 2009-005Rv1efase. 

Bentveld:
- Duinrooslaan 3, vernieuwen woning, verzonden 06 april 
2009, 2008-225Rv.  

Kapvergunningen verleend 

- Kostverlorenstraat 102, verleend per 06 april 2009, één es-
doorn en één kastanjeboom, reden: uitdunning tuin, zodat de 
bestaande bomen goed kunnen groeien.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen 
hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-
ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen 
van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een 
schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president 
van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft 
bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen bij de president van de 
rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient ver-
gezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift. Voor het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt 
griffierecht geheven.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Bur-
gemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Tennisclub Zandvoort begint nieuwe competitie met klinkende overwinning

Het TCZ-team draait al ja-
ren goed mee in de vader-
landse top, vooral door de 
routine die een speelster 
als Andrea v.d. Hurk met 

zich meebrengt. Ook dit 
jaar is zij weer van de par-
tij in het team van trainer/
coach Hans Schmidt samen 
met Suzanne Trip, Sander 

De hoofdmacht van Tennisclub Zandvoort (TCZ), het zondag gemengde team, heeft op de 
eerste dag van dit seizoen laten zien dat het waarschijnlijk in de top van de hoofdklasse 
mee kan draaien. Het Sittardse SLTC, met in hun gelederen de Nederlandse wereldstopper 
in de dubbels Rogier Wassen, kon slechts 2 van de 8 partijen winnend afsluiten.

tennis

De geroutineerde Andrea v.d. Hurk bleef ongeslagen

Koning en de nog jonge 
Menno v.d. Zweep, die ech-
ter door een blessure de 
seizoensstart niet mee kon 
maken. Hij werd vervangen 

door de Duitse ‘hardhitter’ 
Tony Holzinger.

V.d. Hurk liet in haar sing-
lepartij tegen een zeer 
jonge Gaby Beelen zien dat 
zij het spelletje zeker nog 
niet verleerd is. De routi-
nier won binnen drie kwar-
tier met twee keer 6-1 van 
de Sittardse. De nummer 
1 van Zandvoort, Suzanne 
Trik, was niet opgewassen 
tegen de sterke Duitse Julia 
Babilon: met 3-6 en 1-6 trok 
zij aan het kortste eind. De 
beide heren singles werden 
een prooi voor Zandvoort. 
Sander Koning won relatief 
simpel met twee keer 6-3 
van Mark Phillippen. Tony 
Holzinger had wat meer 
moeite met Wassen om het 
punt voor Zandvoort bin-
nen te halen. De eerste set 
was voor de Duitser (6-4) en 
de tweede kon Wassen in de 
12e game ook naar zich toe-

trekken (5-7): het kwam dus 
op de derde set aan. Hierin 
liet Holzinger zijn enorme 
kracht zien en won met 6-2.

Dat beide dubbels ook voor 
Zandvoort waren was min 
of meer een verrassing ge-
zien de status van Wassen 
als dubbelspeler. Koning 
en een gedreven Holzinger 
wonnen de eerste set met 
6-3 van Wassen/Mark 
Merry. De tweede set was 
een stuk spannender. Het 
Sittardse duo kwam al snel 
op een break voor, maar 
moesten die in de 7e game 
weer inleveren. Hierna 
ontspon zich een interes-
sante partij tennis waarin 
de TCZ-mannen, door inzet 
en kracht, met 7-5 de zege 
veilig stelden. De beide 
‘Zandvoortse’ dames had-
den hun handen vol aan 
Babilon/Anna Geelen. De 
eerste set was nog voor 

TCZ (6-1) maar de tweede 
werd in een tiebreak een 
prooi voor SLTC (6-7). De 
laatste en beslissende set 
was weer voor Trik/v.d. Hurk 
(6-4).

De mixed dubbelpartijen 
werden gesplitst. Wassen/
Geelen waren met 2-6, 6-7 
te sterk voor Trik/Koning en 
V.d. Hurk behield haar onge-
slagen status door samen 
met Holzinger Phillippen/
Beelen met 7-6 en 6-4 terug 
naar Limburg te sturen. TCZ 
won deze wedstrijd derhal-
ve met de mooie cijfers 6-2. 
Komende zaterdag speelt 
TCZ in Zevenbergen tegen 
het plaatselijke Lobbelaer, 
dat maandag met 5-3 van 
Metselaar won. Zondag 24 
april aanstaande is de eerst-
volgende thuiswedstrijd, te-
gen De Manege 2. Die wed-
strijd begint om 10.00 uur 
met de dames singles.

Voorlaatste bridgecompetitie ZBC afgerond
Zandvoort in het teken 

van de nationale sport Week

Het niveauverschil tussen 
de A- en de B-lijn is toch wel 
kenmerkend, waardoor drie 
van de vier promovendi uit de 
derde ronde helaas een stap-
je terug moeten. Het wordt 
dus aanpoten geblazen voor 
Cor de Fost & Erna Meijer, ge-
volgd door Margriet Busscher 
& Mark Holtrop, Margreet 
van Kuik & Kees Blaas en Redi 
de Kruyff & Jan Kleijn. Vanuit 
de altijd lastige C-lijn promo-
veren deze keer: Els Bruijn 
& Jan Brandse, Elly Keizer 
& Kitty Melchers, Joke van 
Deursen & Maria Emmelot 
(dankzij een zeer goede slot-
wedstrijd) en Ineke van den 
Haak & Anja Witte.

De uitslag in de A-lijn op 
de donderdagmiddag gaf 
een unicum te zien, want 
twee paren, te weten Hans 

In het verleden werden in 
Zandvoort door de Sportraad 
jaarlijks de Sportvrouw, 
Sportman en Sportploeg 
van het Jaar in het zonnetje 
gezet. Sportverenigingen 
konden aandragen wie van 
hun sporters in aanmerking 
kwamen voor deze toch wel 
prestigieuze titel. Op een 
gegeven moment echter 
stokte door onbekende oor-
zaak, of misschien wel desin-
teresse, de informatie vanuit 
de verenigingen waardoor 
de Sportraad niet meer tot 
de uitverkiezing kon ko-
men. De huidige Sportraad 
probeert nu de traditie in 
ere ter herstellen en zag de 

Hogendoorn & Peter Weijers 
en Coby Daniëls & Tom van 
der Meulen eindigden na zes 
wedstrijden exact gelijk met 
322,4%. Na veel rekenwerk 
bleek dat de heren gemid-
deld een iets hogere score 
hadden behaald (doordat er 
soms stilzittafels bij zijn) en 
daardoor tot trotse winnaars 
werden verklaard.
Nieuwelingen in deze 
lijn zijn: Richard Kerkman 
&  G e e r t  Ve l d h u i s e n , 
Armand d’Hersigny & Wim 
Veldhuizen en Ton Effern 
& Joop Engelkes. Een score 
van 65,83% zorgde ervoor 
dat Jan Brandse & Gerard de 
Poel royaal vanuit de C-lijn 
de B-lijn komen versterken, 
samen met Caroline v.d. 
Moolen & Bob de Vries en 
Thea Greve & Peter Scholz. 
Tenslotte eindigden in de 

opening van de Nationale 
Sport Week als goede aan-
leiding om het Sportgala te 
organiseren. Tevens was zij 
de initiator van de fotowed-
strijd rondom de ‘sportweek’. 
Zaterdagavond zullen dus 
een aantal personen in de 
schijnwerpers worden gezet 
en mogen zij fraaie prijzen 
ontvangst nemen. Het pro-
gramma is gelardeerd met 
optredens en ontspanning. 

Verenigingen
In Zandvoort doen drie or-
ganisaties actief mee met 
de Nationale Sport Week: 
de Jeu de boules Zandvoort 
en Open Golf Zandvoort. 
Zaterdag 18 april bent u 
vanaf 12.00 uur van harte 
welkom op de open dag van 

Wat de vorige twee keren net niet lukte, is deze ronde wel weer bereikt: het paar Tiny Mo-
lenaar & Wim Brandse liet zien dat zij toch echt tot de top behoren. Met een verschil van 
10% wisten zij het paar Roek Groenewoud/Martin Vergeest voor te blijven en hiermee de 
eerste plaats te veroveren! De heren haalden het dus weer net niet. 

Ieder jaar wordt door het NOC*NSF een landelijk Nationale 
Sport Week georganiseerd. Komende zaterdagavond zal 
het door de Sportraad Zandvoort georganiseerde Sportga-
la in NH Hoteles de officiële opening zijn van de Nationale 
Sport Week in Zandvoort. De Sportraad wil daarmee een 
aanzet geven om een traditie in ere te herstellen.

bridge

D-lijn Riet de Rooy & Tiny 
de Vries eveneens met be-
hoorlijk verschil voor Jennes 
Daniëls & Wil van Teeseling 
en Rita Kanger & Leny Smit. 
Promotie was dan ook voor 
deze paren een feit.

Enkele paren van de 
Zandvoortse Bridgeclub 
spelen op vrijdag in de 2e 
klasse van de districtsvier-
tallencompetitie. Team 2 was 
niet zo succesvol, maar team 
1, bestaande uit captain 
Jan Kleijn & Redi de Kruyff, 
Mieke Kleijn & Bart Overzier 
en invallers Maria & Roek 
Groenewoud, wist uit zeven 
wedstrijden de meeste pun-
ten te scoren en eindigden 
met vijf punten voorsprong 
op Josephine 7 als eerste, 
waardoor promotie naar de 
eerste klasse volgt. Proficiat!

Jeu de boules Zandvoort aan 
de Thomsonstraat (gelegen 
naast het locatiekantoor 
van woonstichting De Key). 
Tegelijkertijd organiseert 
de actieve vereniging tus-
sen 12.00 uur en 16.00 uur 
ook gezellige demonstra-
ties op het Gasthuisplein in 
het centrum van Zandvoort 
(meer informatie op www.
jeudeboules-zandvoort.nl). 
Open Golf Zandvoort orga-
niseert op deze dag even-
eens in het kader van de 
Nationale Sport Week een 
paar gratis golfclinics voor 
beginners. Hiervoor moet u 
zich inschrijven (zie www.
opengolfzandvoor t .nl) . 
Aanvang 13.00 uur.

Tevens zullen oud top-honk-
baller/coach Jan-Dick Leurs 
en Olympisch honkballer 
Dave Draijer op woensdag 22 
april een honkbalclinic ver-
zorgen voor zowel de jeugd 
als voor volwassenen op het 
veld van ZSC in Duintjesveld. 
Aanvang 19.00 uur.
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Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 

wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Filoxenia Greek Cuisine
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Harocamo 
Motorrijschool Goede
Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Printing People
Pure & Simple 
Slender You Zandvoort
SMV Computerreparaties
Spiegelcentrum Het Draaipunt
Stichting Classic Concerts
Take Five
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vomar
Vrijehuizenmarkt.nl
Zandvoort Optiek

Administratiekantoor K. Willemse
Alessandro SPA & Beauty  Zandvoort
Algemene uitvaartbegeleiding  
    Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Bar Dancing FAME
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Fier
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Danzee
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën

adverteerders

sV Zandvoort – HBOK gestaakt goud voor Zandvoortse jeugdkarateka

geen finale HD Cup voor sV Zandvoort

Open dag bij stal De naaldenhof

Opnieuw kon Piet Keur niet 
over zijn sterkste opstelling 
beschikken voor deze uiter-
mate belangrijke wedstrijd; 
bij winst zou Zandvoort 
namelijk definitief veilig 
zijn en gevrijwaard van na-
competitie om lijfsbehoud. 
Zandvoort begon dan ook 
nerveus aan deze wedstrijd. 
Achterin had men het met 
name in de eerste tien mi-
nuten zeer zwaar met de  
3 zeer snelle en beweeglijke 
spitsen van de gastheren. 
Het is dat keeper Boy de Vet 

Loekie van Dinther is in 
2007 Nederlands kam-
pioen geweest en in 
2006 en 2008 werd zij 
derde van Nederland. 
Haar één jaar oudere 
zusje Kitty haalde zilver 
in Schotland. Zij was 
Nederlands kampioen in 
2006 en derde in 2007. 
Ons 11-jarig plaatsge-
nootje Thomas van der 
Meyden, 2x derde van 
Nederland, reikte in 
Schotland tot de kwart fi-
nale.

Het toernooi in de Schotse 
hoofdstad Edinburgh be-
gon met de jongste deel-
nemers Loekie van Dinther 
en Thomas van de Meyden. 
Loekie maakte het direct 

Tegenstander Kennemer-
land, die SV Zandvoort op de 
laatste competitiedag van 
dit seizoen, over 3 weken, 
weer tegenkomt, begon niet 
sterk aan de wedstrijd op 
het slechte veld bij Olympia 
Haarlem. Vooral een sterke 
instelling in de eerste 4 kwar-

Kom kijken naar allerlei de-
monstraties en zie met hoe-
veel plezier de ruiters met 
hun paarden aan het werk 
zijn. Tijdens de Open Dag 
krijgt u een kijkje achter de 

een klasse keeper is anders 
hadden onze plaatsgenoten 
al voordat de wedstrijd ge-
staakt werd met 2-0 achter 
gestaan, na een schot op de 
paal en een miraculeuze red-
ding in de 11e minuut. Toch 
kwam Zandvoort langzaam 
in de wedstrijd en werd er 
zelfs een tweetal grote kan-
sen gecreëerd.

In de 20e minuut greep de 
scheidsrechter naar zijn kuit. 
De leidsman probeerde het 
nog een keer na behandeld 

heel erg spannend door de 
eerste partij na de officiële 
speeltijd met 5-5 af te sluiten 
waarna een verlenging van 1 
minuut volgde. Daarin stond 
ze met nog één seconde (!) 
op de klok 5-7 achter maar 
met een fantastische ura 
mawashi (draaiende trap-

tier van de wedstrijd bracht 
Zandvoort op een 3-0 voor-
sprong en niemand langs 
de kant gaf enige kans voor 
de gasten. Langzamerhand 
echter sloop weer de fout 
die Zandvoort regelmatig 
dit seizoen heeft gemaakt: 
de ‘achterover-leunen-want-

schermen en mag u van nabij 
kennismaken met het paard. 
Wilt u ook eens ervaren, hoe 
het voelt op een paardenrug 
te zitten? Nou, dat kan! Ziet 
u zich zelf al heerlijke bui-

De wedstrijd van SV Zandvoort bij HBOK is in de 24e 

minuut gestaakt bij een 0-0 stand. Op dat moment gaf  
de scheidsrechter van dienst aan niet verder te kunnen 
vanwege een kuitblessure. SV Zandvoort was voor de  
2e keer in successie voor niets naar Zunderdorp afgereid.

Twee weken geleden reisde een jeugdafvaardiging van  
Kenamju, waaronder een drietal Zandvoortse karateka’s, 
naar de Schotse Open Kampioenschappen karate. De 6 
deelnemende karateka’s veroverden maar liefst 4 gouden 
medailles en er was 1 keer teamgoud. De mooiste prestatie 
was misschien wel die van de pas 10 jaar oude Zandvoort-
se Loekie van Dinther, die zich een jaar lang Scottish Open 
Champion mag noemen.

Het scheelde echt heel weinig, maar de zaterdagvoet-

ballers van SV Zandvoort hebben de halve finale om  

de Haarlems Dagblad Cup niet overleefd. Na met 3-0,  

3 wonderschone doelpunten van Michael Kuijl, voorge-

staan te hebben (!), werd de alles beslissende strafschop-

penserie uiteindelijk door tegenstander Kennemerland 

beter genomen (2-4).

Tijdens de open dag op zondag 19 april is iedereen van 
14.00 tot 17.00 uur van harte welkom bij Stal de Naal-
denhof. Ervaar de gastvrije sfeer, bezoek de authentieke  
stallen en merk hoe fijn het is om ontspannen bezig te zijn 
met paarden in een prachtige omgeving. 

karatevoetbal - zaterdag

paardensport

Michael Kuijl scoorde een hattrick

Proefrijden tijdens de open dag

succesvolle start Dutch gT4 kampioenschap Prima start softballers ZsC

De Dutch GT4, met 3 races 
gedurende het weekend, 
was de trekpleister op het 
duinencircuit. Zaterdag wist 
Jeroen Bleekemolen met een 
Chevrolet Corvette C6 be-
slag te leggen op de winst, 
op paasmaandag was het in 
eerste instantie de Porsche 
van Paul van Splunteren 
en daarna de Porsche van 
het duo Phil Bastiaans en 
Christiaan Frankenhout. 

Nadat Sportraad voorzitter 
Wim Buchel het seizoen ge-
opend had, door het werpen 
van de eerste bal, was de 
start van ZSC teleurstellend. 
De eerste twee slagmensen 
van Sparks kwamen door 
veldfouten op de honken. 
Twee honkslagen zorgden 
er voor dat ZSC tegen een 
0-3 achterstand aan keek. In 
de gelijkmakende slagbeurt 
leverden een 2-honkslag van 
Ed Koper en een homerun 
van Jeroen van ’t Wout twee 
punten op, 2-3.

In de 2e inning nam ZSC zo-
wel verdedigend als aanval-
lend het heft in handen. In 
deze inning kwamen elf ZSC-
ers in het slagperk, wat 7 runs 
opleverde. Ondersteund door 

Met drie verschillende win-
naars en met een bepaalde 
gewichtsverdeling werd het 
veld niet echt uit elkaar ge-
trokken. Meest opvallende 
rijder was Menno Kuus 
met een oranje Ginetta van 
Match Racing. Kuus werd 
zaterdag tweede achter 
Bleekemolen en ging in de 
lange race het gevecht aan 
met de Aston Martin van Pim 
van Riet.

5 honkslagen passeerden 
Alex Verhoeven, Ben Draijer, 
Ed Koper, Marcel Paap, Ruud 
Bijl, Han van Soest en Ernsto 
Vonsee de thuisplaat, waar-
door het 9-3 werd.

In de 3e inning werden 
daaraan nog eens 5 runs 
van Koper, Van ’t Wout, 
Danny van Soest, Vonsee en 
Verhoeven toegevoegd, 14-
3. Winnende werper Tjeerd 
Buijs (0x3-slag, 3x4-wijd, 6 
honkslagen tegen) scoorde 
in de 5e inning het vijftiende 
ZSC-punt, nadat Sparks via 
een homerun van Baas ook 
nog twee punten had weten 
te scoren, 15-5. Ed Koper (4 
uit 4) en Ben Draijer (2 uit 2) 
waren de beste Zandvoortse 
slagmensen.

Het startveld van de GT4  | Foto: Chris Schotanus
Wim Buchel opent het softbalseizoen

Prins Pieter Christiaan in de Ford Mustang FR 500 C

De Paasraces Family Day deed zijn naam eer aan. Volgens 
mediacoördinator van het circuit Kees Koning was er voor 
ieder lid van de familie wel iets te beleven tijdens de Paas-
races op het Circuit Park Zandvoort. Traditiegetrouw zijn 
deze races het begin van het nationale raceseizoen.

Het herensoftbalteam van ZSC heeft een uitstekende start 
gemaakt. Het Haarlemse Sparks werd vrijdagavond op 
Duintjesveld met 15-5 verslagen. Een overwinning die op-
vallend is, omdat de uit de 4e klasse gepromoveerde thuis-
club deze zege boekte op de runner-up in de 3e klasse van 
het vorig seizoen.

racing Team Holland nieuw leven ingeblazen

In 2008 was het team weer 
op de Zandvoortse racepiste 
te bewonderen, dit seizoen 
zal een gooi worden gedaan 
naar nieuwe roem in het 
Dutch GT4 Championship, 
de nieuwe eredivisie van 
de Nederlandse autoren-
sport. Donderdag werd op 
Slotemakers Anti-slipschool 
de presentatie verricht.

Het zal in het Dutch GT4 
Championship deelnemen 
met 2 bijzonder sterke Ford 
Mustang FR 500 C wagens 
die bemand worden door 

Jan Lammers, gekoppeld 
aan prins Bernhard jr., en 
Hans Hugenholz die samen 
met prins Pieter Christiaan 

Het roemruchte Racing Team Holland (RTH) is nieuw leven ingeblazen na geruisloze 
optredens tijdens met name historische races. Hans Hugenholz nam het initiatief om 
te komen tot een opstanding van het team dat ooit prins Bernhard als beschermheer 
had en waar bijna alle grote coureurs die Nederland voort heeft gebracht, voor heb-
ben gereden.

voetbal
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zal rijden. De historie her-
haald zich want misschien 
wel de meest legendarische 
coureur die de kleuren van 

In de Formido Suzuki Swift 
Cup was Pieter Schothorst 
tweemaal de sterkste. 
Gemakkelijk waren die over-
winningen niet. Vooral in de 
tweede race moest hij be-
hoorlijk hard werken om de 
winst naar zich toe te trek-
ken. Marcel Dekker, Marth de 
Graaff en Jeroen Slaghekke 
leverden een behoorlijke 
strijd met hem. De Suzuki’s 
die het bal mochten openen, 
kenden een valse start om-
dat Maaike de Wit van het 
Zandvoortse Certainty team 
van Dillon Koster onzacht in 
de vangrail terecht kwam. 
Gelukkig bleek de rijdster na 
medisch onderzoek niets te 
mankeren.

Wie dat niet kon zeggen 
was Marcel Duits. Zijn 
Renault Clio spinde bij het 
ingaan van het Scheivlak en 
knalde tegen de al eerder 
gespinde Clio van Tim van 
Gog op. Duits werd ter ob-
servatie overgebracht naar 
het ziekenhuis. De overwin-
ningen gingen naar Ronald 
Morien in de lange race en 

te zijn geweest, maar zijn 
blessure was te zwaar om 
verder te gaan, waarna hij de 
wedstrijd staakte. Keur na af-
loop: “Ik zat voor aanvang te 
kijken naar het warmlopen 
van de arbiter en zei tegen 
Reinier Kreuger (begeleider, 
red.) dat hij in mijn ogen 
het einde van de wedstrijd 
niet zou halen, zo slecht liep 
hij. Ik heb gelijk gekregen.” 
Komende zaterdag, 18 april, 
zouden beide elftallen vrij 
zijn geweest maar de KNVB 
heeft dan opnieuw de wed-
strijd HBOK – SV Zandvoort 
op het programma laten 
zetten; aanvang 14.30 uur. 
Voor Keur niet zo nadelig, 
want dan beschikt hij in ie-
der geval over een voltallige 
selectie.

techniek) wist ze alsnog de 
winst te pakken (8-7). De 
tweede partij van Loekie 
was weer erg spannend. 
Tot grote vreugde van de 
Kenamju-delegatie wist ze 
met nog twee seconden te 
gaan door een mawashi jo-
dan, een hoge voettechniek 
die 3 punten oplevert, haar 

opgelopen achter-
stand van 3-5 om te 
zetten in een winst 
van 6-5. De finale 
was helemaal voor 
haar, met een eind-
stand van 5-3 werd 
zij de nieuwe Schotse 
kampioen! 

Kitty’s aantreden 
deed niet veel onder 
voor haar jongere 
zusje. De behaalde fi-
nale zou zij, na verle-

ning, met 3-5 verliezen het-
geen toch een zeer fraaie 2e 
plaats opleverde. Thomas 
wist door te dringen tot 
de kwart finale waarin hij 
jammerlijk sneuvelde. De 
Zandvoortse jeugdkarate-
ka’s hebben van zich laten 
spreken! 

we-zijn-er-al mentaliteit’. De 
oefenmeester kon schreeu-
wen wat hij wilde, Zandvoort 
kon (of wilde) niet anders 
spelen. En als dan met nog 17 
minuten te gaan keeper Boy 
de Vet voor de eerste keer 
naar het net moet om de 
bal op te halen, worden die 
17 minuten wel heel erg lang. 
Sterker nog, in die resterende 
tijd kwamen de gasten door 
2 doelpunten uit doodspel-
situaties zelfs langszij, 3-3. 
Alle Zandvoort-fans spron-
gen echter op toen Patrick 
v.d. Oord in de 89 minuut 
door een klein foutje van  
de Kennemerland-keeper 
zijn ploeg weer aan de lei-
ding bracht. Diep in bles-
suretijd echter gelukte het 
Marcel Klomp alsnog, met 
een strak schot in de krui-
sing, om een strafschop-
penserie af te dwingen (om 
de HD Cup wordt niet ver-
lengd). Nadat de verloren 
strafschoppenserie dropen 
de Zandvoorters volkomen 
gedesillusioneerd af. De fi-
nale om de HD Cup was zo 
dichtbij maar uiteindelijk 
toch zo ver weg.

tenritten door het achter-
gelegen duingebied maken, 
waar u zomaar een roedel 
herten tegenkomt?

Er is veel te zien op de open 
dag. Zo is er een voltigede-
monstratie, waarbij acroba-
tiek op het paard door de 
kinderen getoond wordt, een 
dressuurdemonstratie, een 
ponyvoetbalwedstrijd, een 
carrousel waarbij 16 ruiters 
op muziek een dressuurproef 
rijden, paardenfluisteren en 
er worden gratis kennisma-
kingslessen gegeven voor 
mensen met en zonder rij-
ervaring.

Stal de Naaldenhof, einde 
Zuidlaan in Bentveld,  
tel. 023-5243959. Internet: 
www.staldenaaldenhof.nl

Loekie van Dinther

Robert van den Berg in de 
korte race. In de Formule 
Ford was het twee keer een 
dubbel voor het raceteam 
van Gert Valkenburg. Melroy 
Heemskerk won twee keer en 
Luuk Glansdorp werd twee 
keer tweede. John Svensson 
werd derde in de eerste race 
en Jeroen Mul werd derde in 
de tweede race.

Het programma op tweede 
paasdag had een inter-
nationaal tintje met een 
wedstrijd in het Northern 
European Cup Formula 
Renault 2.0. Antonio Felix 
Da Costa was de sterkste. 
De Portugees begon de 
wedstrijd als zevende en 
werkte zich daarna naar vo-
ren. Eenmaal aan de leiding, 
stond hij die positie niet 
meer af. Opvallend was het 
optreden van Bart Hylkema. 
De Nederlander wordt be-
geleid door Formule 3 kam-
pioen van Japan, Carlo van 
Dam, en wist vooral in de 
tweede race met een vijfde 
plaats de ogen op zich ge-
richt te krijgen.

het RTH hooghield, Rob 
Slotemaker, kwam ook uit 
in een Mustang waarmee 
hij veel triomfen vierde. Uw 
verslaggever werd donder-
dag in de gelegenheid ge-
steld om in een ‘wegversie’ 
van deze bijzonder auto een 
paar rondjes op de baan van 
Slotemakers Anti-slipschool 
als passagier mee te rijden. 
Aan het stuur zat GT4 co-
ordinator Menno Weeda 
die liet zien dat deze versie, 
ondanks de automatische 
versnellingsbak waarover 
hij beschikt, eveneens een 
zeer krachtbron heeft die 
circa 500 PK levert. Tijdens 
de paasraces heeft het team 
nog niet het podium bereikt, 
maar een visitekaartje heeft 
het wel afgegeven.

voetbal



vrijstaand4 slaapkamers

ruim balkon
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vrij in te delen

Dr. J.G. Mezgerstraat ca. 1948

De Ruyterstraat 6/6
Vrij uitzicht over boulevard en strand, dat vindt u in dit ruime 4 kamer 
appartement op de 3e etage gelegen. Een schuifpui biedt toegang tot het 
balkon op het zuid-westen, goed voor een groot aantal zonne-uren en een 
paar mooie zonsondergangen! 
Het appartement beschikt over een ruime woonkamer met eetkamer, 
2 slaapkamers, een dichte keuken, badkamer en separaat toilet. In het 
appartement liggen donker gebeitste vloerdelen die diagonaal zijn gelegd. 

Voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas•	
Boodschappenlift in portiek•	
Inpandige berging •	
Gebruiksoppervlakte ca. 80 m² •	

Vraagprijs € 249.000,-- 

Tjerk Hiddesstraat 4/1
Heerlijk wonen aan de boulevard van Zandvoort met prachtig uitzicht over de 
altijd fascinerende Noordzee.
Dit goed onderhouden voormalige 4 kamer appartement op de 1e verdieping 
heeft een ruim zonnig balkon op het zuidwesten, L-vormige woonkamer, 
2 slaapkamers, moderne keuken, moderne badkamer en een berging in de 
onderbouw. 

Het complex is gerenoveerd •	
Geheel voorzien van dubbele beglazing •	
Sluitwerk ramen/deuren en schuifpui vernieuwd in 2007•	
Boodschappenlift •	
Gebruiksoppervlakte ca. 80 m² •	

Vraagprijs € 244.500,-- 

M. van St. Aldegondestraat 1
Vindt u verbouwen geen probleem en heeft u altijd al de wens gehad om 
een woning geheel naar eigen smaak en indeling in te richten…? 
Deze vrijstaande 20-er jaren woning met voortuin staat in de geliefde 
watertorenbuurt, is rustig gelegen en het strand is bijna aan de overkant 
van de woning. 

Begane grond: Nog in te delen oppervlakte ca. 8.70 x 9.10
1e verdieping: Nog in te delen oppervlakte ca. 8.70 x 5.25
Vliering: Ruime bergvliering

Na verbouwing een heerlijke gezinswoning•	
Op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer•	
Gebruiksoppervlakte thans ca. 125 m² •	

Vraagprijs € 229.000,-- 

Fahrenheitstraat 64
Aan klein plantsoen gelegen tussenwoning met 4 slaapkamers en een zonnige 
tuin op het zuiden met achterom.
De woning is aan de achterzijde over de volle breedte uitgebouwd. Eventueel is 
er een garage separaat te koop.

•	 Fijne	gezinswoning
•	 Rustige	en	kindvriendelijke	woonomgeving
•	 Kleinschalig	winkelcentrum	op	loopafstand
•	 Nabij	openbaar	vervoer
•	 Eventueel	garage	te	koop	€	25.000,--
•	 Gebruiksoppervlakte	ca.	115	m²
•	 Perceeloppervlakte	195	m²	(incl.	garage)

Vraagprijs € 289.000,-- 

Van Lennepweg 155
Deze	4	kamer	maisonnette	ligt	op	de	2e	en	3e	(tevens	hoogste)	verdieping	van	
een	kleinschalig	complex,	beschikt	over	een	royaal	zonnig	dakterras	(ca.	45	m²)	
met vrij uitzicht over de duinen, een vleugje zeezicht en een kleiner 2e terras.
Het complex is in 1999 gebouwd en heeft een afgesloten parkeergarage en 
berging.

2 terrassen•	
3 slaapkamers•	
Berging in de onderbouw•	
Op loopafstand van het strand en openbaar vervoer•	
Eigen parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage•	
Gebruiksoppervlak	ca.	108	m²	(excl.	terrassen)•	

Vraagprijs € 349.000,-- 

zeezicht

royaal dakterras

Brederodestraat 28
Heerlijk wonen in een vrijstaand huis aan de mooie Brederodestraat! 
Deze sfeervolle woning, gebouwd in 1914, heeft alle ingrediënten in zich om 
echt “thuis” te komen; een woonkamer met serre, open haard, boekenwand, 
eetkamer met openslaande deuren naar de romantische achterplaats met 
privacy.	…..	Kortom,	wij	nodigen	u	graag	uit	voor	een	bezichtiging	om	zelf	de	
sfeer te komen proeven.

Zeer goed onderhouden en goed geïsoleerd•	
Originele paneeldeuren in alle vertrekken•	
Gunstig gelegen nabij zuidduinen, strand, winkels en openbaar vervoer•	
Gebruiksoppervl. ca. 110 m², •	
Perceeloppervl.	139m²•	

Vraagprijs € 375.000,-- 
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Actrice Monique v.d. Werff, die in Zandvoort opgegroeid 
is, heeft maandagmiddag in de Zandvoortse bibliotheek 
het voor VMBO’ers en de onderbouw van de HAVO/VWO 
bedoelde 4you! plein geopend. Zij deed dat door samen 
met wethouder Gert Toonen een virtueel partijtje tennis, 
dat zij overigens won, op de Wii te spelen.

Het 4you! plein is een ge-
deelte van de bibliotheek 
waar verschillende kleur-
stickers op de boeken aan-
geven onder welk thema 
het boek valt. Lijf & liefde, 
Sport & fun, Spanning & 
avontuur, Computers & 
techniek, Entertainment 
& kunst, School & beroep, 
Mens & wereld en Dieren & 
natuur zijn de thema’s die 
gehanteerd worden. Niet 
alleen lees- en leerboeken 
zijn er te vinden, ook Dvd’s, 
luisterboeken en stripboe-

ken behoren tot de collectie 
van het 4you! plein.

De openingshandeling be-
stond uit het spelen van een 
spelletje tennis op de Wii, 
een gamecomputer die ook 
op het 4you! plein is te vin-
den en die door de kinderen 
gebruikt mag worden. Het 
ging Monique v.d. Werff heel 
wat beter af dan de wethou-
der die duidelijk te weinig 
tijd heeft gehad om zich de 
kunst van het virtuele tennis 
eigen te maken.

Gert Toonen legde het op de Wii af tegen Monique v.d. Werff

Actrice opent 4you! plein

Het door de Sportraad Zandvoort georganiseerde 
Sportgala 2009, afgelopen zaterdag in het NH Hoteles, 
is een geweldig succes geworden. Het Sportgala mar-
keerde de start van de Nationale Sport Week in onze 
gemeente maar was allereerst bedoeld om de Zand-
voortse Sportvrouw, Sportman en Sportploeg van 2008 
(met nog een stukje 2007 en 2009) bekend te maken. 
Door dit succes wil de Sportraad eens in de twee jaar 
een Sportgala organiseren.

De winnaars van de sportprijzen 2009

5 219 11Actueel Actueel Muziek Voetbal
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Nieuw bij 
SEA OPTIEK:

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Unieke zonne-armband  
CADEAU 

bij aankoop van een 
zonnebril op sterkte!

13 van de 39 Zandvoortse 
sportverenigingen hadden 
een afvaardiging gestuurd. 
Zij werden ontvangen door 

Geslaagd Sportgala 2009

muziek van de Zandvoortse 
violist Louis Schuurman die 
met zijn Papa Luigi e Amici 
voor sfeervolle muziek 

zorgde. Het restaurant van 
het NH Hoteles, dat door de 
Sportraad bedankt wordt 
voor de meer dan buiten-
gewone medewerking, was 
gevuld met 130 gasten, die 
een mooi programma kre-
gen voorgeschoteld. Cor 
Draijer had een compilatie 
gemaakt van oude en nieu-
we foto’s uit het bestand 
van het Genootschap Oud 
Zandvoort en de uitgebreide 
collectie van fotograaf Rob 
Bossink. Draijer had ook een 
aantal sportfilmpjes in het 

De Mannetjes
Wethouder  

verliest op de Wii

‘Spelletjes spelen is ook 
niet zijn sterkste kant’ Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	 Oat	bran	€ 1,75  
•	 half	€ 0,90 
•	 4	croissants	€ 3,25

Nieuw	in	ons	assortiment:	 
div.	vruchtensappen	en	jam	 
van	landgoed	Mariënwaerdt 

Stap	ook	eens	binnen	voor	 
een	lekker	bakje	koffie,	of	 
een	broodje	belegd	met	een	
heerlijke	ambachtelijke	salade.

Verkeersbesluit Koninginnedag -  
Waar staan de afsluitingsborden?

U leest het in de gemeente-advertentie 
in deze krant!

 Politiek café

          Word lid

Vrijdag 24 April 
17-18 uur in het

Wapen van Zandvoort

archief opgespoord die de 
tongen van de toeschouwers 
los maakten. Vervolgens was 
er een optreden van de thea-
ter sportgroep Los Zand, die 
op humorvolle wijze tegen 
elkaar in het strijdperk tra-
den.

Klapstuk van de avond was 
natuurlijk de bekendmaking 
van de diverse te vergeven 
titels en prijzen. Iris van Nes 
won de fotowedstrijd met 
de door haar ingezonden 
foto van drie voetballende 
‘puppies’ van SV Zandvoort. 
De Sportraad vond het een 
toonbeeld van een sportfoto.

vervolg op pagina 3
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cartoon Hans van Pelt

Op 27 maart 2010 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Na afwezigheid van 12 
jaar zal dan weer een Zandvoortse afdeling van D66 gaan meedoen aan de verkiezingen. 
De initiatiefnemers zijn actief aan de slag om een nieuw geluid te brengen in de Zand-
voortse politiek. Momenteel wordt er een programma samengesteld en worden voorbe-
reidingen getroffen om een kandidatenlijst samen te stellen. 

De Zandvoortse jeugdraad, een voortvloeisel van de vorig jaar georganiseerde debatwed-
strijd, was afgelopen maandag bijeen in de raadszaal van het raadhuis. Helaas was maar 
een gedeelte van de raad aanwezig. Onder voorzitterschap van Nicky Oord (Nicolaasschool), 
die bijgestaan werd door één van de initiatiefneemsters, raadslid Belinda Göransson (VVD), 
werd een aantal zaken besproken die kinderen belangrijk vinden. Zij kregen ook advies van 
een tweetal genodigden. De agendapunten werden tijdens de vorige vergadering opgesteld.

Volgens de D66’ers is er in 
Zandvoort te veel afstand 
tussen de politiek en de inwo-
ners. Daarom starten zij per 
direct met het organiseren 
van een ‘politiek café’, op elke 
laatste vrijdag van de maand 
in het Wapen van Zandvoort. 
Deze bijeenkomsten, waarvan 
de eerste al op 24 april plaats-
vindt, zijn bij uitstek geschikt 
om informeel contacten te 

Aan Maura Renardel de 
Lavalette, van de stichting 1216, 
werd advies gevraagd over een 
‘hangplek’ voor de jongeren. 
Zij zet zich in om te komen tot 
een jeugdcafé, zonder alcohol, 
waar jongeren tussen 12 en 16 
jaar, volgens haar de verge-
ten leeftijdsgroep, na school 
‘rond kunnen hangen’. Nadat 
zij haar ideeën had bekend 
gemaakt en er over een aan-
tal zaken wat vragen werden 
gesteld, werd besloten dat de 
jeugdraad een brief naar de 
gemeente zal sturen waarin 
gepleit wordt om de stichting 
1216 te faciliteren met een 
pand om de plannen door-
gang te kunnen laten vinden.

leggen met Zandvoorters. 

Wat is een politiek café? 
Het is een manier om in een 
ontspannen en informele 
sfeer te spreken met toe-
komstige gemeenteraads-
leden en wethouders over 
zaken die u bezig houden. 
D66 wil na de verkiezingen 
dit initiatief voortzetten sa-
men met de andere politieke 

Ricardo Molina was uitgeno-
digd om te overleggen over 
een kinderdisco/feest op struc 
-turele basis. Molina, van dis-
cotheek Jade, had er wel oren 
naar om kinderen van 11 tot 14 
jaar en 14 tot en met 16 jaar 
eens per maand in zijn disco 
te laten feesten. Het zou dan 
een feest moeten zijn naar 
voorbeeld van de ‘Frisfeesten’ 
in Haarlem, echter alleen voor 
de Zandvoortse jeugd. De 
jeugdraad gaat nu met een 
adviseur in conclaaf over de 
invulling van de details. Jullie 
horen hier later meer over.

Het agendapunt ‘binnenspeel-
plaats’ werd al snel een discus-

partijen, het college van bur-
gemeester en wethouders en 
ambtenaren. In de toekomst 
zullen ook actuele thema’s 
centraal staan en sprekers 
worden uitgenodigd.

sie over een speeltuin buiten 
aangezien de raad het met de 
argumenten van de voorzit-
ter eens was dat er nergens 
in Zandvoort plaats is voor zo 
een gelegenheid. Contact zal 
opgenomen worden met an-
deren om eventueel te kunnen 
komen tot een speeltuinver-
eniging, waardoor en voor de 
kleinsten gelegenheid is om in 
een speeltuin, tegen een klei-
ne vergoeding, onder toezicht 
te kunnen spelen.

De volgende vergadering van 
de jeugdraad zal waarschijn-
lijk openbaar zijn. De juiste 
datum wordt nog bekend ge-
maakt.

D66 doet mee aan Zandvoortse  
gemeenteraadsverkiezingen

Jeugdraad bijeen in raadszaal

De jeugdraad aan het werk

Geel in de tuin
Het voorjaar is in volle he-
vigheid losgebarsten. Vooral 
geel viert feest in de tuin. 
Narcissen, forsythia, speen-
kruid. En de onuitroeibare 
paardebloemen. Ook de 
koolmeesjes zijn terug. Het 
vogelhuisje van verleden jaar 
is weer gekraakt. Gek. Er han-
gen veel mooiere bouwsels 
in de tuin. Maar nee. Deze 
éne is altijd favoriet. Het 
stort van narigheid bijna in 
elkaar. Toch zoeken de mezen 
juist dit huisje uit. 
Een jaar geleden is het al-
weer. Toen broedden de 
meesjes ook in hetzelfde 
hokje. Het was de tijd dat 
onze oma ziek was. Steeds 
als ik naar de af en aan vlie-
gende vogeltjes kijk moet ik 
aan haar denken. Het was 
een lichte verkoudheid eerst. 
Bleek toch ernstiger dan we 
dachten. En nu is ze er al een 
jaar niet meer. Heel gek als 
ál je oudjes overleden zijn. 
Lekker rustig? Met niemand 
rekening te houden. Toch? 
O.K. Dat wel. We kunnen met 
vakantie wanneer we maar 
willen. Geen verplichte thuis-
blijf-dagen-omdat-oma-ja-
rig-is.  Ook geen bloemetje 
brengen met Pasen, moe-
derdag of andere feestdagen. 
Nooit, nee nooit heeft één 
van onze ouders maar iets 
gezegd. In de trant van: “je 
zult me missen als ik er niet 
meer ben”. Maar O, wat mis-
sen we de ‘verplichte’ be-
zoekjes.
Nu je zelf ouder wordt besef 
je dat gemis pas goed. Want 
wat is het makkelijk met een 
vader of moeder in de buurt. 
Een klusje opknappen? Papa 
doet het wel even. Een moei-
lijke kooktip? Even mama 
vragen. Kunnen de kinderen 
bij je slapen? We hebben een 
feestje mam. O.K. Laat maar 
komen. 
Zodra je ouders wegvallen 
wordt alles makkelijker. Dénk 
je. Makkelijker maar 
niet leuker. Eén kleine 
tip: koester je ouders 
zolang ze er nog zijn. 
De tijd die je nu met 
ze hebt komt nooit 
meer terug. Li
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burgerlijke stand
10 april - 17 april 2009

Geboren: 
Liv Fenna, dochter van: Peek, Patrick en: Bloem, Jennifer.
Overlijden:
Krom, Karolus Petrus, oud 77 jaar.
Velthuijsen geb. Kalkman, Margrita, oud 89 jaar.
Bluijs geb. Koning, Jansje, oud 85 jaar.
Verburgt, Willem ,oud 99 jaar.
Visser geb. Schaasberg, Johanna Everarda, oud 77 jaar.
Diemer, Ineke, oud 74 jaar.

familieberichten
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colofon

Zondag 26 april

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. R. Hengstmangers uit Haarlem

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht10.30 
uur Mevrouw T. Boddaert

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

kerkdiensten 

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Keuken iedere
avond geopend

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

†

Op 9 april 2009 is rustig ingeslapen

Jansje Bluijs - Koning
op de leeftijd van 85 jaar.

weduwe van Martien Bluijs.

Fam. Bluijs en Fam. Koning apr w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag
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restaurant aan het strand
waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

Is verdriet op zijn plaats wanneer er zoveel 
is om dankbaar voor te zijn…?
Nu overheerst de pijn van het afscheid,  
straks komt misschien de ruimte om haar lange,  
rijke leven te vieren.

In haar honderdste levensjaar is op 20 april 2009  
van ons heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Catharina Hendrika Bense - Stofberg
Henny

echtgenote van P.J. Bense †

Georgetown – TX Marius en Ria Bense - Heemskerk
Richardson – TX Ronald en Debbie Bense - Brownell
 Juliana
Wendell – NC Derek en Norma Shoup - Bense
 Alden, Kara, Colin, Bryson
Montclair VA Xandra Bense en Kelly Scarborough
Zandvoort Riny Bense
Castricum Peter Bense en Raldi Oostenbrink
 Jeroen en Fleur
 Kirsten en Max
 Robin

Correspondentieadres: 
Wilhelminaweg 12, 2042 NP Zandvoort

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden 
op zaterdag 25 april om 13.00 uur in het crematorium 
Westerveld, Duin- en Kruidbergerweg 2 – 6 te Driehuis.

Wij stellen het op prijs u na afloop te ontmoeten  
in de ontvangkamer van het crematorium.

vervolg  voorpagina - Sportgala

Sportvrouw
In de categorie Sportvrouw 
van het Jaar 2008 won 
Katinka Rückert (paarden 
dressuur en springen) het 
van Daisy Koning (zwem-
men). “Naast haar maat-
schappelijke carrière be-
steedt ze al haar tijd aan deze 
mooie sport. Momenteel is 
ze bezig met een kader op-
leiding voor instructeur. Ze 
is nu opgeleid tot instruc-
teur Nivo 3 allround. Ze won 
als junior meerdere malen 
grote wedstrijden en deed 
mee aan de Nederlandse 
Kampioenschappen. Als 14 
jarige won ze het clubkampi-
oenschap. Daarop volgde nog 
2 x het clubkampioenschap 
en het kringkampioenschap 
van Noord-Holland Zuid. De 
jury heeft bewondering voor 
de wijze waarop deze sport-
vrouw met haar sport bezig is 
en de naam van Zandvoort op 
positief sportieve manier uit-
draagt en zij een voorbeeld is 
voor haar leeftijdgenoten en 
een idool voor veel ‘paarden-
meisjes’”, aldus de lovende 
woorden uit het juryrapport.

Sportman
Bij de mannen ging de ver-
kiezing tussen duurspor-
ter Pepijn Paap en Peter 
Koopman, kickbox coach en 
trainer. Het zou Koopman 
worden die volgens het ju-
ryrapport een sportman is 
in hart en nieren. Koopman 
is sinds april 1975 de motor 
achter de Stichting AFAFA. 
Verder is hij al jaren de scha-
kel tussen sporters en vrij-
willigers en door iedereen 
zeer gewaardeerd door zijn 

waardigheid en kennis. Ook 
topsporters zoals Peter Aerts 
(K1 wereldkampioen) weten 
de weg naar hem te vinden. 
Op dit moment is hij zeer suc-
cesvol als de coach van talent 
Leroy Kaestner die al 10 jaar bij 
hem traint. Kaestner is win-
naar van de K1 titelgevechten 
(tot 70 kilo) in Nederland en 
zal binnenkort uitkomen om 
de wereldtitel in het walhalla 
van deze sport: Japan.

Sportploeg
Bij de sportploegen ging de 
strijd tussen het voor de eer-
ste keer kampioen gewor-
den softbalteam van ZSC en 
het C1 damesteam van de 
Zandvoortsche Hockeyclub. 
De meisjes kregen van de 
Sportraad voorrang, vooral 
om de sociale opstelling bin-
nen dit team te benadruk-
ken. Niet alleen hun inzet 
en werklust, die beloond 
werden met een kampioen-
schap in de zaal in 2008 en 
op het veld in het seizoen 
2007/2008, waren aanlei-
ding om de titel naar ZHC te 
laten gaan. Vooral hun inzet 
buiten het veld, ze waren be-
reid om een Sl2 trainersop-
leiding te volgen en positief 
af te ronden, was reden voor 
de Sportraad om dit team uit 
te roepen tot sportploeg van 
het Jaar 2008. De meerder-
heid van het team heeft dat 
gedaan en zij verzorgen nu 
de trainingen van de jeugd 
binnen hun vereniging. Een 
aantal leden van dit team is 
ook vrijwilliger en hebben 
de wedstrijdleiding van hun 
jeugdtoernooi verzorgd. 

In verband met Koninginnedag (volgende week don-
derdag) wordt de Zandvoortse Courant volgende week 
niet op donderdag maar op vrijdag verspreid. De druk-
kerij levert de krant zoals gebruikelijk op woensdag-
avond af in Zandvoort, maar de meeste bezorgers zul-
len op vrijdag de krant rondbrengen.
De aanlevertijden voor kopij, advertenties en andere 
zaken blijven echter wel als normaal gelden.

Zandvoortse Courant 
komt dagje later
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is al sinds mensenheugenis een gevleugelde uitdrukking. Bij velen 
is de ergernis groot als er weer eens allerlei graffitiachtige neer-
gekalkte tekens, leuzen, afbeeldingen en dergelijke verschijnen 
op de meest ongelukkige plekken. Ook worden we met regelmaat 
geconfronteerd met het gevolg van onfortuinlijke verfaankopen: 
de complete inhoud van een –bijna altijd extra grote- bus of em-
mer verf die van de bagagedrager valt……….. Periodiek laat de ge-
meente dergelijke besmeuringen weghalen door een gespecia-
liseerd bedrijf. Het motto hier geldt: hoe eerder weg - hoe beter. 
Niet alleen vanwege het ontmoedigingsbeleid, maar ook omdat 
de besmeuring dan nog relatief makkelijk weg te halen is. Ziet u 
ergens een dergelijke bekladding of morsplek, bel dan de meldlijn 
:023-5740200. En aan alle doe-het-zelvers die hun tuinmuurtje, 
gevel of tuinhek verven een advies: een stuk karton of oud laken 
vangt alle morsdruppels simpelweg op! Zo simpel is het. Samen 
houden we ZANDVOORT SCHOON!?

ALLEEN GEKKEN EN DWAZEN SCHRIJVEN OP DEUREN EN GLAZEN...

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Vuilnisbakken
U heeft de advertentie van 
de gemeente Zandvoort 
beslist wel gelezen. Daarin 
wordt u opgeroepen om: 
‘uw fietsen op te poetsen, 
terrasstoelen uit de schuur 
te halen, de strandafgangen 
en paden zandvrij te ma-
ken. Als iedereen vol goede 
moed aanhaakt en in deze 
geest zijn afval behandelt, 
hondenpoep opruimt, weg-
gewaaide kranten opraapt 
en de straatbezem hanteert 
kunnen we ook na Pasen 
met plezier praten over 
Zandvoort Schoon!?’ Maar 
beste gemeente, allemaal 
leuk en wel, maar wanneer 
worden de afvalbakken 
op het strand geplaatst? 
Menig hondenbezitter die 
keurig de poep opruimt 
moet een flinke wande-
ling maken voordat hij het 
poepzakje ergens kan depo-
neren. Zouden volgend jaar 
de afvalbakken gewoon op 
het strand kunnen blijven 
staan? Want jaarrond geldt 
ook voor de poep van de 
hond.

Bedelvos

Niet alleen de herten lo-
pen te schooieren in het 
dorp naar voedsel, ook de 
vossen zijn zo mak als een 
lammetje. In de zuiddui-
nen lopen vossen te bede-
len naar voedsel en ze zijn 
niet bang voor de mens, ge-
tuige de foto die Cees van 
Deursen maakte tijdens 
een van zijn fietstochten 
door de duinen. Wat een 
(on)natuurlijk beeld geeft 
het toch.

Kunst?

Boven de mooi geschil-
derde muur aan het 
Fenemaplein met de dol-
fijnen van Hilly Jansen 
hebben onverlaten hun 
afval als kunstobjecten op 
de pinnen geplaatst. Deze 
pinnen zijn voor een an-
der doel bestemd en niet 
om troep erop te prikken. 
Misschien zou een extra 
gemeentelijke vuilnisbak 
met het nieuwe logo won-
deren doen. Hoewel som-
mige mensen erg hardleers 
zijn.

Friese fotowedstrijd 

De Stichting Friese Bal-
lonfeesten heeft afgelo-
pen jaar voor de tweede 
keer een fotowedstrijd 
georganiseerd. In totaal 
werden er meer dan drie-
honderd foto’s ingestuurd. 
Na de tellingen bleek dat 
uiteindelijk de meeste 
stemmen naar de foto 
van Thea Kamperman 
uit Zandvoort gingen. Zij 
maakte een plaat van de 
Fortis  ballon boven een 
mooi groen grasland. Thea 
heeft hiermee een VIP-
arrangement bestaande 
uit een ballonvaart voor 
één persoon en diner voor 
twee gewonnen. 

Koken bij Harry Mens

Alex Bazard, de Franse 
kok van Het Wapen van 
Zandvoort, heeft in het Tv-
programma ‘Business Class’ 
van Harry Mens een ge-
recht uit het speciale kunst-
menu gekookt voor zijn 
gasten. Het programma 
werd afgelopen zaterdag 
opgenomen en zondag 19 
april uitgezonden. Uitbater 
Bart Schuitenmaker hield 
tevens een vurig pleidooi 
over de vele positieve zaken, 
die Zandvoort als plaats te 
bieden heeft. Hij maakte er 
een prima promotie mee 
voor ons dorp.

Haastige spoed

K i n d e r e n  v a n  d e 
Beatrixschool deden deze 
week wel een heel vreemde 
ontdekking. Een haastige 
koerier had geadresseerde 
post van bewoners van de 
naastgelegen wijk op het 
schoolplein in een smalle 
spleet tussen de schuur-
tjes achtergelaten. Jasper, 
de dunste kleuter van de 
school (in het midden op 
de foto), durfde zich door de 
directeur en de conciërge 
in de spleet te laten zak-
ken en haalde haalde een 
dikke stapel post naar bo-
ven. Juf Kitty belde met het 
koeriersbedrijf, die de post 
snel liet ophalen en alsnog 
op de juiste adressen bezor-
gen. En Jasper? Die was de 
held van de dag!

Gioia had in de Zandvoortse 
Courant gelezen dat wel-
licht een groot aantal dam-

herten in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen door 
overpopulatie afgescho-

ten moet worden. Dat was 
aanleiding voor haar om 
na de workshop cartoon-
tekenen, die in het kader 
van de tentoonstelling ge-
gevens werd, haar cartoon 
te maken. Haar cartoon be-
schreef exact haar gevoe-
lens en was een sarcastisch 
statement naar het moge-
lijk afschieten. Zij kreeg als 
prijs een iPod. Er waren te-
vens drie aanmoedigings-
prijzen voor de jury om te 
verdelen. Die gingen naar 
Jason Krijthe (7 jaar), Ruben 
Nair (8 jaar) en Daan Baars 
(9 jaar).

De 12-jarige Gioia Melis is de winnaar van de cartoonwedstrijd die verbonden was aan de 
dubbeltentoonstelling van Hans van Pelt en Marten Bierman in het Zandvoorts Museum. 
Haar tekening was voor de jury, bestaande uit Zandvoorter van het Jaar Marcel Meijer 
en Bierman, Van Pelt was op de dag van de beoordeling lichamelijk niet in staat om te 
komen, de meest indrukwekkende. Dat maakte Sabine Huls, conservator van het Zand-
voorts Museum, zondagmiddag tijdens een concert van Sanne Mans en haar band in de 
muziektent op het Raadhuisplein bekend.

Gioia Melis wint cartoonwedstrijd

Marcel Meijer, Marten Bierman en Sabine Huls flankeren winnares Gioia

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47
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Danzee culinair - Grand Café Danzee, 
aanvang 17.00 uur. € 30 p.p.

Speed & Gein - Circuit Park Zandvoort

Muziekpaviljoen - The Sillyphonic Orchestra 
(klassiek, clownesk en italiano). 13.30 – 16.00 uur

Jazz café - The flowertown jazzband 
in café Alex, aanvang 16.30 uur

Koninginnedag - Veel spel en activiteiten in centrum

Zeepkistenrace  - In een zeepkist de Oranjestraat 
naar beneden!

Mei

Nat. Reddingsbootdag - Open huis in boothuis 
KNRM, 10.00 tot 16.00 uur 

Ambachtenmarkt - Gasthuisplein Zandvoort

Muziekpaviljoen - Theatersport Los Zand (aan-
eenschakeling van improvisaties). 13.30 - 16.00 uur

Dodenherdenking - Zandvoort

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 17 • 2009
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De winnende cartoon:

SpotlightS
Hoera!

Gabrielle 40 jaar!

Hartelijk gefeliciteerd
Pa en ma

Deze jong ogende dame 
is onlangs 50 geworden!

Ella,
Gefeliciteerd, 
we houden van je,
Joop, Sven & Iris

HOERA HOERA HOERA
Moeder Els Koning
25 april – 75 jaar!

Gefeliciteerd
van ons allemaal
en een fijne dag!

HOERA HOERA HOERA
Oma Els 75 jaar!

Hartelijk gefeliciteerd
Demy, Brian en Tom

Hoera!
Mama wordt 40 jaar!
Gefeliciteerd en een dikke kus

Levy en Bo

Hoera, hoera!
Gabrielle wordt 

40 jaar!
Frieda en Joyce Pront

Taartenwedstrijd rond zonsopgang
Onder de vroege vlaggers worden 20 taarten  
vergeven, aangeboden door Bruna Balkenende.

Straatwedstrijd
Welke straat is het mooist versierd? 09.00 uur.  
Uitslag om 10.45 uur tijdens de officiële opening

Rommelmarkt
van heel vroeg tot 14.00 uur
Rommelmarkt is toegestaan op de gehele  
L. Davidsstraat en op de Prinsesseweg  
(met uitzondering van het “bustraject”) Buiten dit 
terrein wordt geen rommelmarkt toegestaan.

Demonstratie OSS
9.30 uur, Raadhuisplein
De jeugd van Turnvereniging OSS geeft 
weer een spetterende demonstratie.

Officiële opening
10.30 -11.15 uur, Raadhuisplein
M.m.v. Sambaband Samba Tula, Jetty Lommers, 
muziekschool New Wave Zandvoort

Ballonnenwedstrijd
10.35 uur, Raadhuisplein
vanaf 10.15 uur ophalen bij Gemeenschapshuis

Kinderspelen
De kinderspelen voor de kinderen in de leeftijd van 2 
tot en met 12 jaar, vinden dit jaar van 12.00 tot 16.00 
uur plaats in de Haltestraat en de Swaluëstraat.

Kinderen kunnen zich inschrijven vanaf 11.00 uur bij 
de inschrijftafel naast café Neuf in de Haltestraat. 
Natuurlijk is deelname aan de spelen gratis.

Zeepkisten Paddock
Kerkplein - Technische keuring vanaf 14.30 uur

Zandvoortse Zeepkistenrace
Aanvang: 17.00 uur - Oranjestraat
Alle programma details en actuele informatie is te  
vinden op www.koninginnedagzandvoort.nl. 

Programma Koninginnedag Zandvoort 2009

Kapsalon Headsigns- L.Davidsstraat 11

 Zandvoort- 023 - 5716181

De medewerkers van 

Kapsalon Headsigns
wenst Astrid Termaat komende zaterdag 

25 april een hele fijne 40ste verjaardag

Feliciteren kan ’s morgens tot 12.00 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur
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door Erna Meijer

In september 2008 is eigenaresse Janine Bender-Hofma van 
Blitzkickers begonnen met haar webwinkel die nog steeds ac-
tief is en ook zal blijven. Omdat de schoenendozen thuis echter 
steeds hoger stonden opgestapeld, vond Janine het in maart 
jongstleden tijd om alsnog een winkel in Zandvoort te openen.

Oorspronkelijk was zij office-
manager bij een adviesbureau 
in Amsterdam, maar twee jaar 
geleden verhuisde zij met haar 
gezin, tot hun groot genoegen, 
naar ons dorp. De combinatie 
werktijden, files en kinder-
opvang zorgde ervoor dat zij 
haar diepgewortelde wens om 
een eigen winkeltje te starten, 
ging waarmaken. “De keuze 
voor kinderschoenen was snel 
gemaakt, want de familie van 
mijn moederskant heeft van 
generatie op generatie al-
tijd schoenenwinkels gehad. 
Daarnaast werd een goede 
kinderschoenenspeciaalzaak 
in Zandvoort node gemist.”

Blitzkickers heeft een uit-
gebreide collectie met zorg 
uitgekozen kinderschoenen 
voor jongens en meisjes, in de 
maten 19 t/m 40, van vele be-
kende merken als: Petit Shoes, 
Braqeez, Trackstyle, Gattino, 
Shoesme, Clic!, Birkenstock, 
Kipling en Converse. Alle 
schoenen zijn van  uitstekende 
kwaliteit, hebben een goede 
pasvorm, zijn hip, blits en be-
taalbaar. De modellen variëren 
van sneakers, zomerlaarzen, 
ballerina’s tot teenslippers en 
sandalen. Voor de allerklein-
sten zijn er schattige Boumy 
slofjes en voor de eerste stap-
jes schoentjes met zeer flexi-
bele zooltjes en modellen in 
diverse breedtematen. De 
meeste schoenen in Europa 
gemaakt, hetgeen garant 
staat voor een goede leer-
soort en maakwijze, terwijl 
het bezoeken van (internatio-
nale) beurzen, het volgen van 
de laatste trends en het lezen 

Blitzkickers

van vakbladen ervoor zorgen 
dat de collectie altijd hip en up 
to date is.

Het bieden van service, advies 
en kwaliteit vindt Janine erg 
belangrijk. “Het dragen van 
goede schoenen zorgt voor 
een goede ontwikkeling van 
de kindervoet, wat de basis 
voor later is. Hiermee kunnen 
voetproblemen en rugklach-
ten voorkomen worden. De 
voeten worden altijd eerst 
nauwkeurig opgemeten. 
Daarbij let ik op de vorm van 
de voet, bijvoorbeeld smal, 
breed, hoge wreef etc. De 
maat, die gemiddeld per vier 
maanden wijzigt, kan wor-
den bijgehouden in een leuk 
schoenenpaspoort, dat elk 
kind gratis krijgt.” Een han-
dig boekje ‘Voetje voor voetje’ 
geeft nog extra informatie.

Tot en met 30 april heeft 
Blitzkickers een spectaculaire 
openingsactie: 10% korting 
op het 1e paar schoenen, 15% 
korting op het 2e paar en 
zelfs 20% korting op het 3e 
paar! Tevens ontvangt u een 
leuk kado (zolang de voorraad 
strekt).

Blitzkickers, Haltestraat 15, is 
geopend van woensdag t/m 
zondag van 10.00 tot 17.30 
uur. Tel. 5730240. De webwin-
kel www.blitzkickers.nl geeft 
een goed beeld van alle mo-
gelijkheden en is vooral erg 
handig voor de vele toeristen, 
die op deze manier toch een 
prima keuze kunnen maken 
uit ‘blitze schoenen voor coo-
le kickers!’

De werkzaamheden verschil-
len altijd. Zij variëren van het 
blussen van een duinbrand tot 
het verhelpen van stormscha-
de of het aanwezig zijn op het 

De vrijwillige spuitgasten van het regionale brandweerkorps 
beschouwen hun werkzaamheden buiten kantooruren als 
een regelrechte hobby. Daarom zijn zij ook vrijwillig bereid 
om bij diverse calamiteiten de helpende hand te reiken.

Vlak voor Pasen is het gelukt om de dr. Gerkestraat weer te 
openen. De straat is volledig gerenoveerd en is tevens voor-
zien van een nieuwe riolering. Door deze werkzaamheden is 
de straat meer dan een half jaar afgesloten geweest.

Vrijwillige brandweerman zijn, is een hobby

Volledig gerenoveerde Gerkestraat weer open

De brandweer in actie

Benjamin Bagrach is de snelste

Circuit Park Zandvoort tijdens 
een race. Het is een zeer afwis-
selende hobby waarin wordt 
gewerkt met een professi-
onele uitrusting in een en-

thousiast werkend team en 
waar dus de nodige training 
aan voorafgaat. Er zijn talloze 
voorbeelden te geven van de 
werkzaamheden die verricht 
worden. Bezoek daarvoor eens 
de website www.brandweer-
zandvoort.nl. 

De Zandvoortse brandweer 
heeft ook een actieve perso-
neelsvereniging die geregeld 
evenementen organiseert 
voor haar leden. Deze eve-
nementen variëren van een 
survivaltocht in de Belgische 
Ardennen, tot etentjes en 
feesten. De geestelijke situ-
atie en het relaxen na een bij-
voorbeeld een druk weekend 
van de vrijwilligers is dus een 
groot goed.

Bij het brandweerkorps in 

De straat is weliswaar over-
zichtelijker geworden, maar 
kent nog enkele schoonheids-
foutjes die in de komende tijd 
zullen worden weggewerkt. 
Nieuw is dat het verkeer van 
de straat bij de Tolweg geen 
voorrang meer heeft op ver-
keer dat uit de richting van 
de Kostverlorenstraat komt. 
Dat heeft te maken met de 
route die de lijnbussen van 
Connexxion nu rijden. Zij ko-
men vanaf de busweg, rijden 
via de ‘korte’ Tolweg en slaan 
dan linksaf richting Bentveld. 
Zij krijgen voorrang op al het 
verkeer dat eveneens die rich-
ting rijdt.

Zandvoort, onderdeel van 
de regionale brandweer, is 
op dit moment plaats voor 
meerdere enthousiaste me-
dewerkers die willen werken 
in een moderne organisatie. 
Wanneer u geïnteresseerd 
mocht zijn, komt u dan op 
Koninginnedag even langs! 
De brandweerlieden staan 
van 08.00 uur tot 14.00 uur 
op de vrijmarkt met een 
kraam bij het Postkantoor 
om iedereen te voorzien van 
de nodige informatie over 
zaken als opleidingen en ver-
goedingen. Mocht u op 30 
april niet in de gelegenheid 
zijn om even langs te komen, 
maakt u dan een afspraak 
via de kazerne Zandvoort 
onder tel. 5740260. U kunt 
dan alle informatie krijgen 
die u wilt.

In het bijzijn van alle leer-
lingen van de  Oranje 
Nassauschool, een aantal 
omwonenden en burge-
meester Niek Meijer gaf po-
litiekverantwoordelijke wet-
houder Wilfred Tates na een 
toespraak het startschot van 
een minirun door leerlingen 
van de Oranje Nassauschool, 
waarvan per groep er 4 moch-
ten deelnemen. De run werd 
gewonnen door Benjamin 
Bagrach uit groep 4 van 
‘meester’ Gerard van Diemen. 
Hij kreeg van de wethouder 
een cadeaubon en alle aan-
wezigen werden getrakteerd 
op een ijsje.

VOLOP LENTE BIJ ONZE HUIZEN!

Vraagprijs: € 519.000,= k.k.

Vraagprijs: €549.000,= k.k.

Vraagprijs: € 1.149.000,= k.k.

Vraagprijs: €539.000,= k.k.
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Max Euwestraat 23

De Savornin Lohmanstraat 10

Ingenieur Friedhoffplein 11

Patrijzenstraat 10

U bent op zoek naar een woning in een UITSTEKENDE STAAT VAN ONDERHOUD, met 
MEERDERE SLAAPKAMERS, een HEERLIJKE ACHTERTUIN en PARKEERMOGELIJKHEDEN OP 
EIGEN ERF? Dan hebben wij de ideale woning voor u gevonden! Al uw wensen komen 
samen in deze fraaie halfvrijstaande woning. 
Een ROYALE L-vormige living van ca. 41 m2 met openslaande deuren naar de riante en 
fraai aangelegde achtertuin (ca. 155 m2) met achterom. Daarnaast is er een verzorgde 
keuken in U-opstelling met diverse inbouwapparatuur, er zijn 4 slaapkamers aanwezig, 
een moderne badkamer met o.a. een ligbad, separate douche en een tweede toilet. De 
riante achtertuin is een perfecte plaats om van de zon te genieten of een veilige speel-
plaats voor opgroeiende kinderen. Achterin de tuin is een houten berging gelegen.

• Goed onderhouden woning in een rustige woonomgeving;
• Gunstig gelegen nabij het duinengebied (ca. 150 m), het strand en het NS station;
• Heerlijke woonomgeving en rustig gelegen doch nabij het levendige centrum;
• Woonoppervlakte ca. 140 m2, perceelgrootte 316 m2.

Parkeerplaats Van Speijkstraat Vraagprijs € 15.750,= k.k.
Swaluestraat 43 Vraagprijs € 99.000,= k.k. Nieuw!
De Schelp 66 Vraagprijs € 99.000,= k.k. Nieuw!
De Schelp 50  Vraagprijs € 115.000,= k.k.
De Schelp 55 Vraagprijs € 117.500,= k.k.
Van Galenstraat 136 Verkocht 
Hogeweg 61 rood Verkocht
Bm. van Alphenstraat 55-14 Vraagprijs € 157.500,= k.k.
Hogeweg 56-14 Vraagprijs € 159.000,= k.k.
De Ruijterstraat 18 Verkocht 
De Favaugeplein 21-26 V.o.v.
Van Galenstraat 114 Vraagprijs € 169.000,= k.k.
Van Galenstraat 30   V.o.v.
Kromboomsveld 15 Vraagprijs € 189.000,= k.k.
Dr. J.G. Mezgerstraat 73 V.o.v.
Stationsplein 17-4 Vraagprijs € 205.000,= k.k.
Dr. CA Gerkestraat 51 zwart Vraagprijs € 217.500,= k.k. 
Nassauplein 3 Vraagprijs € 219.000,= k.k.
Celsiusstraat 192-16 Vraagprijs € 224.950,= k.k.
Van Speijkstraat 14a Verkocht
Spoorbuurtstraat 20 V.o.v.
Swaluestraat 23a Vraagprijs € 229.500,= k.k.
Trompstraat 17-6 Vraagprijs € 235.000,= k.k.
Ronald Ketellapperstraat 15 V.o.v.
Tjerk Hiddesstraat 8-8 Verkocht
Kostverlorenstraat 54a Vraagprijs € 239.000,= k.k.
Schuitengat 65 V.o.v.
Dr. CA Gerkestraat 30 rood Vraagprijs € 239.000,= k.k.
Bm. van Alphenstraat 61-21 Vraagprijs € 242.500,= k.k.
Schuitengat 51 Verkocht
Tjerk Hiddesstraat 2-5 Vraagprijs € 249.000,= k.k.
Van Lennepweg 149 Vraagprijs € 249.000,= k.k.
Ronald Ketellapperstraat 49 Verkocht
Zuiderstraat 2B Vraagprijs € 249.000,= k.k.
Van Lennepweg 119 Vraagprijs € 254.500,= k.k.
De Ruyterstraat 2-1 Vraagprijs € 259.000,= k.k.
Nieuwstraat 13 Vraagprijs € 259.000,= k.k.
Constantijn Huygensstraat 24 Vraagprijs € 259.000,= k.k.
Verzetsplein 12 Vraagprijs € 259.000,= k.k.
Spoorbuurtstraat 11B Vraagprijs € 259.000,= k.k.
De Favaugeplein 29-2 Vraagprijs € 259.000,= k.k.
Sara Roosstraat 18 Vraagprijs € 267.500,= k.k.
De Favaugeplein 21-31 Vraagprijs € 269.000,= k.k.
Kromboomsveld 37 Verkocht
Van Speijkstraat 17 Verkocht
De Ruyterstraat 2-8 Vraagprijs € 274.500,= k.k.
De Ruyterstraat 2-2 Vraagprijs € 275.000,= k.k.
Kostverlorenstraat 72a Vraagprijs € 279.000,= k.k.
Bilderdijkstraat 15 Vraagprijs € 279.000,= k.k.
Oranjestraat 12-7 Vraagprijs € 279.000,= k.k.
De Favaugeplein 43-2 Verkocht
Cort van der Lindenstraat 2-14 Vraagprijs € 289.000,= k.k.
Haarlemmerstraat 49 Verkocht
Koningstraat 17 Vraagprijs € 299.000,= k.k.  
Martinus Nijhoffstraat 97 Vraagprijs € 309.000,= k.k.
Fahrenheitstraat 44 Vraagprijs € 319.000,= k.k.
Beatrixplantsoen 9 V.o.v.
Schoolstraat 9 Verkocht
Raadhuisplein 10 Verkocht
Max Planckstraat 1 Vraagprijs € 339.000,= k.k.
Van Ostadestraat 23 Vraagprijs € 339.000,= k.k.
Voltastraat 2 Verkocht
Van Speijkstraat 2-27 Vraagprijs € 349.000,= k.k.
Martinus Nijhoffstraat 101 Vraagprijs € 349.000,= k.k.
Kostverlorenstraat 14a Vraagprijs € 349.000,= k.k.
Dr. J.G. Mezgerstraat 26A Vraagprijs € 365.000,= k.k.
Grote Krocht 4a Vraagprijs € 369.000,= k.k.
Marisstraat 41 Vraagprijs € 369.000,= k.k.
Van Speijkstraat 2-15 Vraagprijs € 372.500,= k.k.
Westerparkstraat 19 Vraagprijs € 389.000,= k.k.
Trompstraat 11 Vraagprijs € 389.000,= k.k.
Van Lennepweg 2-6 Vraagprijs € 389.000,= k.k. Nieuw!
Van Ostadestraat 12 Vraagprijs € 389.500,= k.k.
Jan Steenstraat 1 Vraagprijs € 399.000,= k.k.
Willemstraat 29B Vraagprijs € 399.000,= k.k.
Witte Veld 29 Vraagprijs € 399.000,= k.k.
Dr. CA Gerkestraat 4 Vraagprijs € 399.500,= k.k.
Hogeweg 68A Vraagprijs € 419.000,= k.k.
Wilhelminaweg 50 Vraagprijs € 429.000,= k.k. Nieuw!
Brederodestraat 18 Vraagprijs € 435.000,= k.k.
Dr. J.G. Mezgerstraat 135 Vraagprijs  appartement € 439.000,= k.k.
 Vraagprijs garageboxen  € 27.500,=  p.s. k.k.
Frans Zwaanstraat 42C V.o.v.
Dr. CA Gerkestraat 63 Vraagprijs € 449.000,= k.k.
Haltestraat 54 Vraagprijs € 469.000,= k.k.
Kostverlorenstraat 24 Vraagprijs € 479.000,= k.k.
Wilhelminaweg 31 Vraagprijs € 495.000,= k.k.
Zeestraat 48 Vraagprijs € 495.000,= k.k.
Matthijs Molenaarstraat 1 Vraagprijs € 499.000,= k.k.
Max Euwestraat 23 Vraagprijs € 519.000,= k.k. Nieuw!
Patrijzenstraat 10 Vraagprijs € 539.000,= k.k.
Julianaweg 22 Vraagprijs € 539.000,= k.k.
De Savornin Lohmanstraat 10 Vraagprijs € 549.000,= k.k. Nieuw!
Brederodestraat 96 Vraagprijs € 549.000,= k.k.
Max Euwestraat 7 Vraagprijs € 549.000,= k.k.
Tolweg 39 Vraagprijs € 599.000,= k.k.
Thorbeckestraat 46 Vraagprijs € 635.000,= k.k. Nieuw!
Brederodestraat 55 Verkocht
Schuitengat 3-5 Vraagprijs € 649.000,= k.k.
Cort van der Lindenstraat 36 Vraagprijs € 695.000,= k.k.
Cort van der Lindenstraat 44 Vraagprijs € 895.000,= k.k.
Ingenieur Friedhoffplein 11 Vraagprijs € 1.149.000,= k.k.

Overig aanbod

Op zoek naar een halfvrijstaande woning in een geliefde omgeving? Dit is uw kans!
Deze HALFVRIJSTAANDE woning is gelegen op een RUIME KAVEL van 344 m2 in de ge-
wilde staatsliedenbuurt van ZANDVOORT-ZUID. Het ligt op loopafstand van het gezellige 
strand voor bijvoorbeeld een fijne strandwandeling én bij de bekende waterleidingdui-
nen. De woning beschikt o.a. over een L-vormige woonkamer met openhaard, een dichte 
keuken met aangebouwde doorgang naar de garage, 5 slaapkamers, een kelder, een extra 
ruime GARAGE met een diepe OPRIT en een achtertuin op het  
ZUID-WESTEN, welke veel privacy en speelplezier voor de kids biedt!

• Gelegen op een aantrekkelijke en gewilde woonomgeving;
• Heerlijke zonnige tuin op het zuid westen met veel privacy;
• Grotendeels v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas;
• Ruime garage (10.2 x 2.9) met openslaande deuren en diepe oprit;
• Woonoppervlakte ca. 155m2, perceelgrootte 344m2.

Deze schitterende VRIJSTAANDE VILLA is gelegen op een UNIEKE LOCATIE in ZANDVOORT-
ZUID op een ROYALE KAVEL van maar liefst 784 m2! Op slechts 100 meter van het strand 
en een fantastisch uitzicht over de Amsterdamse Waterleiding duinen. De villa verkeert 
in TOPCONDITIE en beschikt o.a. over een royale living, een uitermate sfeervolle LANDE-
LIJKE WOONKEUKEN, 4 slaapkamers en 2 badkamers. De ROYALE ACHTERTUIN krijgt veel 
zon en heeft een terras en een tuinhuis. Hier kunt u heerlijke tuinfeesten geven voor al 
uw kennissen en relaties. De garage is omgebouwd tot appartement en v.v. een woon/
slaapkamer, een keuken, een douche en toilet. Tevens is een 2e houten tuinhuis aanwezig. 
Laat u verrassen door deze RUIMTE en LUXE tijdens een bezichtiging.

• Royale luxueuze villa, nabij centrum, scholen, strand en duinen;
• Meterkast met 10 groepen, alarm; vloerverwarming b.g.;
• Oprit voor meerdere auto’s, 2 tuinhuizen;
• De gehele begane grond vloer is van Rogga Allicante marmer
• Royale achtertuin van ca. 360 m2.;
• Perceelgrootte 784 m2, woonoppervlakte ca. 240 m2.

Deze uitstekend onderhouden HALFVRIJSTAANDE woning is gelegen in ZANDVOORT-
ZUID op een aantrekkelijke locatie aan een KINDVRIENDELIJK plantsoen met aan-
grenzend de Amsterdamse waterleidingduinen en het bekende “Zwanenmeertje”. 
Een heerlijke woonlocatie  voor natuurliefhebbers, hondenbezitters en hardlopers! De 
woning beschikt o.a. over een prettige woonkamer met vanuit de erker uitzicht over de 
ZUIDDUINEN, een moderne greeploze SIEMATIC WOONKEUKEN, 5 slaapkamers, een 
VRIJSTAANDE moderne KANTOORRUIMTE (ca. 25 m2) met kitchenette, toilet en eigen en-
tree, een ruime stenen berging (6x3), een fraai aangelegde voortuin, een royale zonnige 
achtertuin op het Zuid-oosten en een OPRIT voor meerdere auto’s. 

• Lichte, zonnige woning op een heerlijke, rustige locatie gelegen;
• Separate vrijstaande praktijkruimte (nieuwbouw 2002) en oprit voor meerder auto’s;
• Royale, beschutte achtertuin op het zuidoosten met de gehele dag zon;
• Badkamer, hal, gang, toiletten geheel gemoderniseerd in 2003;
• Schilderwerk binnen 2009;
• Woonoppervlakte ca. 170 m2 incl. praktijkruimte, perceelgrootte 346 m2.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Actieve makelaardij
tegen scherp tarief!

Ten opzichte van eerdere 
optreden is Mans weer 
een stap vooruit gegaan. 
Een warme stem bracht 

Eindelijk had onze plaatsgenote Sanne Mans het voor el-
kaar. Na een verregend optreden in de open lucht tijdens 
het Jazz behind the Beach-weekend van vorig jaar, was er 
nu een stralende zon en dus veel mensen die door het cen-
trum van Zandvoort wandelden. Aangetrokken door de 
klanken van Mans en haar begeleidingsgroep, bestaande 
uit medestudenten van het Kon. Conservatorium in Den 
Haag, werd het al snel druk op het Raadhuisplein en stond 
ze volop in de belangstelling.

Sanne Mans in de zon

Sanne Mans

een groot aantal jazz- 
e   vergreens met zo nu en 
dan eigen interpretaties 
van bekende jazznum- 

mers. Het werd een gran-
dioos optreden. Jammer  
vonden sommigen wel,  dat 
de pauze wat lang duurde. 

Voor een concert van deze 
lengte zou een pauze van 
10 minuten inderdaad lang 
genoeg zijn.
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SPA & Beauty Zandvoort

Vanaf maandag 27 april kunt u bij Alessandro SPA & Beauty Zandvoort de enige echte
Madonna zuurstof behandeling boeken!

We zijn er trots op als enige in deze regio met het exclusieve  
systeem Intraceuticals te mogen werken.

Kijkt u ook op www.intraceuticals.nl

Op vrijdag 8 mei bieden we u een unieke kans om kennis te maken  
met onze bijzondere minerale make-up lijn van Mineral Evolution.

Van 10:00 tot 16:30 uur zal de make-up artist van Mineral Evolution u opmaken  
en u persoonlijk advies geven over het aanbrengen en gebruik van minerale make-up.

U kunt zich nu inschrijven maar wacht niet te lang  
want er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Tevens ontvangt u die dag bij aankoop van twee Mineral Evolution producten 
(Bij een besteding vanaf € 60,00) een Mineral Evolution product gratis!

Zaterdag 25 april zal de Zandvoorter Sedat Cakir van start gaan voor een monsterwan-
deltocht. Hij wil voor het goede doel, kinderen met leukemie in Turkije, een link leggen 
tussen de Noordzee en de Bosporus in Istanbul; een verbinding tussen het land waar hij 
woont en het land waar hij geboren is, en zodoende veel geld bijeen te lopen. Cakir zal bij 
de start gesteund worden door de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Harry 
Borghouts, en burgemeester Niek Meijer.

Dankzij de steun van veel Zandvoorters is in de jaren 2006 - 2008 het beroemde Knipscheer-
orgel van de Protestantse kerk gerestaureerd. Onze plaatsgenoot Fred Boeré heeft over deze 
restauratie een videofilm gemaakt. Onder de titel ‘Cantilena’ is deze film op 19 april 2009 
getoond tijdens het jaarlijkse filmgala van de Federatie van Audiovisuele Amateurs NH.

Wandeltocht voor het goede doel

Hoofdprijs voor film over  
restauratie Knipscheerorgel

Fred Kroonsberg wordt door de burgemeester bedankt voor zijn werkzaamheden

Bezoek tijdens de renovatiewerkzaamheden

De totale afstand van deze 
tocht is ongeveer 2.750 kilo-
meter, het verwachte aantal 
loopdagen is 110. De lan-
den die onderweg worden 
aangedaan zijn: Duitsland, 

De jury heeft de film van Fred 
Boeré bekroond met de eer-
ste prijs. Indirect zijn daarmee 
ook de vele donateurs, spon-
sors, hulpverleners, en vrijwil-
ligers en het resultaat van de 
orgelrestauratie in het zonne-
tje gezet. In het juryrapport 
wordt vooral waardering uit-
gesproken voor de parallelle 
montage van de beelden van 
het openingsconcert op 24 
maart 2008 en, via flashbacks, 
van de restauratiewerkzaam-
heden. De film laat op een 
indringende wijze zien hoe 
gecompliceerd de restauratie 
van zo een historisch orgel is. 

Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, 
Bosnië-Herzegovina, Servië 
en Bulgarije. Hij presenteert 
zijn initiatief op www.wan-
delenvoorintegratie.nl. Niet 
alleen zal daar de tocht ver-

Vakmanschap en betrokken-
heid van orgelbouwers en 
schilder werden overtuigend 
in beeld gebracht.

De jury noemt Cantilena “een 
boeiende film, die aangeeft 
dat het orgel door de res-
tauratie in uiterlijk en klank 
als herrezen tevoorschijn is 
gekomen”. Voorts heeft de 
jury de film onderscheiden 
met de speciale prijs voor 
“de beste harmonie tussen 
beeld en geluid”.  Daarmee 
wordt recht gedaan aan het 
prachtige orgelspel van Aart 
Bergwerff, dat in de film ruim-

slagen worden, ook kunnen 
mensen daar de gegevens 
vinden om een bedrag over 
te maken. Zandvoort zwaait 
hem hartelijk uit en wenst 
hem veel sterkte!

schoots is gebruikt. Bergwerff 
verzorgde niet alleen het ope-
ningsconcert, voor en tijdens 
de restauratie trad hij ook op 
als adviseur van de Stichting 
Restauratie Knipscheerorgel.

Belangstellenden kunnen 
de DVD met de bekroonde 
film voor € 12,50 verkrijgen 
bij Pieter Joustra, penning-
meester van de Stichting 
Restauratie Knipscheerorgel, 
tel.: 023-5718979. De op-
brengst komt geheel ten 
goede van de instandhou-
ding van het gerestaureerde 
orgel.

V A C A T U R E !
THOMASHUIS ZANDVOORT 

zoekt een
 WOONBEGELEIDER (28 u.)

voor de begeleiding en verzorging  
van onze verstandelijk- en communicatief 

beperkte klanten.

Nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie en de volledige  
vacatureomschrijving op onze site: 
www.thomashuiszandvoort.nl

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

“Sport is goed voor lichaam en geest”
www.sportinzandvoort.nl

Only Quality Has A Future
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
2042 GD Zandvoort
T +31(0)23 5738202
F +31(0)23 5735028

E info@alessandro-spa.nl
www.alessandro-spa.nl

De laatste raadsvergadering van Fred Kroonsberg (PvdA) is waarschijnlijk zijn snelste ooit 
geweest. Dat lag natuurlijk niet aan hem maar het geeft wel weer dat de diverse commis-
sies goed werk hebben geleverd. Het is dat de installatie van het nieuwe raadslid voor de 
PvdA, Uschi Rietkerk-Gubbels, enige tijd in beslag nam, anders had de voorzitter al voor 
21.00 uur de hamer voor de laatste keer die vergadering gebruikt. 

De agenda was dan ook niet 
lang. Pas bij punt 7 werd er 
enige discussie gevoerd tus-
sen Cees van Deursen (GL) 
en een paar andere raadsle-
den over het Fietsbeleidsplan 
2009 van het college. Van 
Deursen had al tijdens de 
commissievergadering laten 
blijken geen groot voorstan-
der van het beleidsplan te 
zijn en hij wilde er dus geen 
hamerstuk van maken. “Voor 
zover het gaat over fietspaden 
binnen de bebouwde kom in 
dit beleidsplan, kan ik kort zijn: 
daar sta ik helemaal achter. 
Een aaneengesloten fietspad 
langs de hele boulevard moet 
er wat mij betreft zo snel mo-
gelijk komen. Dat is anders 
bij de fietspaden buiten de 
bebouwde kom en met name 
die door het duingebied moe-
ten worden aangelegd. Ik wil 

in principe geen hoogwaardi-
ge natuur opgeven voor een 
strook asfalt. Dat gaat mij te 
ver. Ook het fietspad dat langs 
de Cort v.d. Lindenstraat moet 
komen, wijs ik af”, zei hij. Na 
stemming werd het beleids-
plan, met alleen Van Deursen 
tegen, aangenomen.

Een andere discussie was 
die over het collegevoor-
stel  om de Algemene 
Subsidieverordening van de 
gemeente Zandvoort aan te 
passen. Hierin wordt nu be-
paald dat het college inciden-
tele subsidies boven een be-
drag van € 2.269 aan de raad 
moet voorleggen. Volgens 
wethouder Gert Toonen staat 
dat bedrag niet meer in ver-
houding tot de huidige tijd en 
stelt voor het op te trekken tot 
€ 10.000. De commissie was 

er voor maar de VVD stelde, 
middels een amendement dat 
meeondertekend was door 
het CDA en Sociaal Zandvoort, 
voor om niet verder te gaan 
dan € 5.000. zij kregen een 
meerderheid van de raad mee 
dat het collegevoorstel, met 
de verlaging van het bedrag, 
verder unaniem aannam.

Aan het einde van de verga-
dering bedankte voorzitter 
Niek Meijer, na de installa-
tie van Uschi Rietkerk, Fred 
Kroonsberg voor 11 jaar raad-
lidmaatschap en schonk hem 
een aantal druivenplanten 
die hij bij zijn vakantiehuis 
in Slovenië kan planten. 
“Wellicht komt er over een 
aantal jaren wel wijn van 
het Estate Kroonsberg op de 
Zandvoortse markt”, grapte de 
burgemeester.

Snelste raadsvergadering ooit?

Politiek
Verslag raadsvergadering d.d. 21-04

* Eén geschenk per klant zolang de voorraad strekt.

clarins promotie 
VAN 13 T/M 25 APRIL 2009

UW CADEAU*:
Bij besteding vanaf € 59,- aan Clarins producten ontvangt u een 

beautypurse met vier luxueuze miniaturen. 

15% korting

wegens succes verlengd t/m 29 april 2009

De stille tocht die jaarlijks op 4 mei vanaf de Protestantse kerk aan het Kerkplein naar het 
monument aan de Van Lennepweg gaat, zal vanaf dit jaar een stukje korter worden. Het 
4 mei comité, dat met drie nieuwe leden weer op volle sterkte is, heeft daartoe besloten.

De tocht zal niet meer het 
Verzetsplein aandoen. Daar 
zullen voortaan, net als de 
bloemleggingen bij de oor-
logsgraven op de Algemene 
Begraafplaats, eens in de 
vijf jaar, te beginnen in 2010, 
kransen gelegd gaan wor-
den. Hierdoor krijgt de stille 
tocht weer de oorspronkelij-
ke route. Via het Kerkplein, de 
Haltestraat en de Vondellaan 
naar het monument op de 
hoek van de Van Lennepweg/
Linnaeusstraat, waar de stoet 
even voor 20.00 uur zal arri-
veren voor de twee minuten 

stilte en de officiële kransleg-
gingen.

Gedichten
Omdat de afstand in tijd een 
kwartier korter is, zal de ‘oude’ 
begintijd van de dienst in de 
Protestantse kerk, 19.00 uur, 
en de daaraan gekoppelde 
vertrektijd van de stoet, 19.30 
uur, weer gehanteerd gaan 
worden. Tijdens de dienst in 
de kerk zijn er diverse voor-
drachten en speeches en zul-
len twee leerlingen van de 
Nicolaasschool zelfgeschre-
ven gedichten declameren.

Stille tocht 4 mei vanaf dit jaar korter

Joods monument
Op het middaguur zal de tra-
ditionele herdenking bij het 
Joods monument op de hoek 
van de dr. Joh. G. Mezgerstraat/
Jacob Van Heemskerckstraat 
plaatsvinden. Het monument 
staat op de plaats waar voor 
de oorlog de Zandvoortse sy-
nagoge stond. Het college en 
vertegenwoordigers van di-
verse organisaties zullen daar 
eveneens kransen leggen. De 
kransleggingen wordt vooraf-
gegaan door enkele toespra-
ken en de rabbijn zal enkele 
gebeden uitspreken.
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Sporen uit het verleden
De muurschildering heeft toch nog enkele reacties 
opgeleverd. Zo stuurde Martin Kiefer (archivaris van 
GOZ) een foto gemaakt door André Lieberom ons 
toe. Op deze foto staat de kunstenaar Piet Ruhe op 
de steiger om de muurschildering te maken. Op de 
foto is heel goed te zien hoe duidelijk  de muurschil-
dering toen werd aangebracht. Helaas heeft de tand 
des tijds ongenadelijk toegeslagen op dit kunstwerk. 

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 
PC-PROBLEMEN. Advies 

en aanleg (draadloos)  net-
werk. Ook avonden/week-
end. Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK.

.................
Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.................
Klussenbedrijf Rico. Voor 
al uw kleine klussen in en 

om het huis. Redelijke prijs. 
Voor info: 06-1423 2051 

.................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.................

Het Pakhuis 
een kringloopwinkel 

waar van alles te koop 
is! Van serviezen en 

glaswerk tot meubels en 
van kleding tot boeken. 

Kennemerweg 6 Zandvoort 
(voormalige TZB kantine) 

De winkel is geopend 
op don-vrij-zat 10-17 uur. 

info: 06 - 53693409
.................

Garage te huur in de 
Trompstraat en de Van Galen-

straat. € 110,- per maand.
Info: 06-53256274

.................
Pedicure Beata Visser

Gespecialiseerd in de dia-
betische voet en nagelcor-
rectie (wilde pedicure). Tel. 
06-52461796 / 023-5715921. 

Bilderdijkstraat 22, Zandvoort. 
Diabetische voet wordt ver-

goed door zorgverzekeringen.

ZANDKORRELS
Hulp pension: 

wie helpt ons ’s morgens 
(van maandag  

tot vrijdag) enkele  
uren met kamers op-

maken in ons pen-
sion??? Tel. 5719811

.................
Garage te huur 

in de Trompstraat en  
de Van Galenstraat.  
€ 110,-- per maand.
Info: 06-53256274

.................
Te koop: Eénpersoons 

grenen bed, electr.  
lattenbodem: € 150 ; 

Klassieke notenhouten 
salontafel met 2 laden:  

€ 80 ; Engelse 
eetkamertafel met  

wieltjes: € 375. 
Tel. 5717064

 .................
ANOUK 10 JAAR!!!

Anouk Jansen wordt op 22 
april 10 jaar!! en wij willen 

haar graag  
feliciteren. Anouk  

gefeliciteerd en een 
fijne dag!! Papa, mama, 

Nando en Roos
.................

Alle dingen zijn mogelijk 
voor wie gelooft.  

marcus 9:23 ( Bijbel).  
Gebed nodig? Mail naar: 

gebed-zandvoort@
hotmail.com

.................
Cursus Reiki. 

1, 6 & 7 juni in Zandvoort, 
160 euro p.p. Voor meer 
informatie, mail nicole-
reiki@hotmail.com of 

bel 06-10867784, Nicole 
van Troost, reikimaster.

.................
www.rin-woningonderhoud.nl 

te Zandvoort  
kan enige opdrachten  

aannemen. Datum in over-
leg. Schilderen, timmeren, 

sanitair, tuinwerk, etc. Nette 
werkers. Bel: 06-2358 2119

.................
Ruwharige teckelpups. 
Nog 1 reutje beschik-

baar. Inl. W.I. Woters, tel. 
5714695. www.teckelsvan-

hethuysringhdevries.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Serg van Gennip

Het Gertenbach popkoor

Groot jeugdorkest uit Wales

Hij opende het concert met 
de driedelige sonate opus 31, 
no. 2 ‘Storm’, die Ludwig van 
Beethoven in 1802 speciaal 
voor de piano componeerde. 
Van Van Beethoven is bekend 

De zaal van het enige 
Zandvoortse ‘theater’ was 
bijna geheel gevuld met alle 
familieleden die de leerlin-
gen maar konden strikken 
om mee te komen naar het 

Het orkest bestaat uit ge-
talenteerde leerlingen in 
de leeftijd van 11 tot 19 jaar 
van diverse colleges/scholen 
in Wales en is gevestigd in 
de centraal gelegen plaats 
Powys. Een groot orkest, cir-
ca 60 ‘man’ groot, vulde het 
hele ‘podium’ van de kerk. 
De toehoorders kregen een 
programma van 11 nummers 
voorgeschoteld dat bestond 
uit een grote diversiteit aan 
stijlen en componisten. Van 
een selectie uit My Fair Lady 
tot de Symfonie 104 van 
Joseph Haydn, en de Dance 
Macabre van Camille Saint 
Saëns tot de Battle Hymn of 
the Republic van de hand van 
Julia Ward Howe; voor een ie-
der wat wils dus. Het niveau 
van het orkest was redelijk 

dat hij met de sonate de gren-
zen van de mogelijkheden van 
het instrument uitprobeerde 
en Van Gennip wist het aan-
zwellen en afnemen van de 
storm geweldig weer te ge-

concert. In eerste instantie 
was het wel even wennen 
voor de kinderen. De mees-
ten, misschien wel allemaal, 
hadden nog nooit op een po-
dium gestaan, laat staan op 

hoog, echter zo nu en dan 
was het volume wat te hoog. 
Het feit dat er maar een paar 
toehoorders in de kerk aan-
wezig waren, zal er zeker ook 
mee te maken hebben gehad. 
Slechts een handje vol toe-
schouwers, niet meer dan 15, 
was genegen om dit concert 
bij te wonen.

Het volgende concert in de 
reeks scholierenconcerten die 
Classic Concerts in samen-
werking met Club Europe 
England concert tours organi-
seert is op zondag 12 juli. Dan 
zal de Manchester Grammar 
School in Zandvoort optre-
den. De locatie wordt nog 
bekend gemaakt, dat het 
concert om 15.00 uur begint 
staat wel al vast.

Onder de indruk van jeugdige Serg van Gennip

Wim Gertenbach College in De Krocht

North Powys Youth Orchestra 
kreeg te weinig publiek

C U L T U U R
Hoewel het Kerkpleinconcert van afgelopen zondag matig was bezocht, heeft het wel aan-
wezige publiek enorm genoten van het fantastische pianospel van Serg van Gennip, zoon 
van een Nederlandse vader en een Russische moeder. Het was een paar dagen daarvoor nog 
niet eens zeker of de jonge, in Rusland geboren, pianist kon optreden, aangezien hij behoor-
lijk ziek was. Met behulp van medicijnen lukte het gelukkig toch.

Wethouder Gert Toonen heeft vorig jaar subsidie aan muziekschool New Wave verleend om 
te komen tot muziekonderricht op de Zandvoortse basisscholen en de eerste twee klassen 
van het Wim Gertenbach College. Directeur Leo Sanders is daar zeer voortvarend mee van 
start gegaan. Vrijdagavond vond het eerste concert van het popkoor van het Wim Gerten-
bach College, met enkele solisten, plaats in De Krocht.

Na de succesvolle serie concerten die Classic Concerts vorig 
jaar in samenwerking met Club Europe England organiseer-
de, zal ook dit seizoen een aantal van de Britse top school-
orkesten Zandvoort aandoen. Het spits werd vrijdagavond 
afgebeten door het North Powys Youth Orchestra, onder lei-
ding van dirigent Aidan Hassan, in de Protestantse kerk.

een podium in een volle zaal. 
Als ze achter het gordijn had-
den mogen kruipen, zouden 
dat zeker niet gelaten heb-
ben. De beide klassen had-
den een repertoire gekozen 
dat een mix was van nieuwe, 
oude en tijdloze nummers 
uit de popscene. Verreweg de 
meeste nummers kennen zij 
van de diverse popzenders die 
Nederland rijk is. Ze kennen 
dus in ieder geval de melodie 
en meestal ook de woorden. 
Dat is dus eigenlijk redelijk 
gemakkelijk in te studeren 
maar nummers van veertig 
jaar geleden zijn dan ineens 
een heel stuk moeilijker.

Alle credits dus voor Jessica 
van Assen, de muziekdocen-
te van het Wim Gertenbach 
College, die vele weken repe-
teren nodig had om de pres-
tatie van vrijdagavond neer 
te zetten. Zij werd dan ook na 
afloop terecht met een mooie 
bos bloemen in het zonne-
tje gezet door Gertenbach-
directeur Fred van Zanten. De 
inbreng van de muziekschool 
bestond in het engageren 
van een professionele band, 
onder de bezielende leiding 
van de ervaren muziekdocent 
Hans de Ruiter om het koor te 
begeleiden. Van Zanten zei na 
afloop: “Geweldig! Iedereen 
heeft genoten, zelfs de leer-
lingen. Dit is zeker niet de 
laatste keer dat we dit gaan 
doen!” Of echt alle leerlingen 
dat vonden mag betwijfeld 
worden.

ven. Dat gold eveneens voor 
de driedelige pianosonate no. 
23 in f ‘Apassionata’, eveneens 
van Van Beethoven. Deze so-
nate is opgedragen aan Graaf 
Franz von Brunswick en het 
componeren heeft een paar 
jaar geduurd (1803 – 1805/06). 
Mede door de lyrische warme 
klank en zijn vingervlugheid 
bracht Van Gennip een wer-
velend stuk ten gehore.

Ook na de pauze speelde hij 
letterlijk ‘by heart’ (want hij 
speelt alles uit zijn hoofd) 
de sterren van de hemel. 
Krachtig, vol energie en spran-
kelend klonk Frédéric Chopin’s 
Ballade opus 23 no. 1 in g; de 
eerste van Chopin’s vier bal-
lades voor solo piano, die in 
1835-36 in Parijs geschreven 
werd en opgedragen was 
aan Baron de Stockhausen. 
Bijzonder was de uitvoe-
ring van ‘De schilderijenten-

toonstelling’ van Modest 
Mussorgsky. De Russische 
componist bracht hiermee in 
1874 een ode aan zijn goede 
vriend, de schilder en archi-
tect Victor A. Hartmann, die 
een jaar daarvoor op 39-ja-
rige leeftijd was overleden. 
Geïnspireerd door de vele 
schilderijen werden stuk voor 
stuk kleine meesterwerkjes 
gecomponeerd, die de diver-
se schilderstijlen geheel tot 
hun recht lieten komen. Het 
knappe van de pas 24-jarige 
Van Gennip is dat hij op zo’n 
jonge leeftijd de ziel van de 
muziek zo goed begrijpt. Het 
slot van deze muzikale ten-
toonstelling was dusdanig 
imponerend, dat zijn trotse 
moeder Olga Dianova, van 
wie hij zijn eerste pianoles-
sen kreeg, haar ogen niet 
meer droog hield en ook het 
publiek hield niet op met ap-
plaudisseren. Hij kwam dan 
ook niet zonder toegift weg 
en dat werd de Prelude in cis 
van Sergej Rachmaninov, een 
van zijn voorvaders. Opnieuw 
heeft de stichting Classic 
Concerts een zeer goede 
keuze gemaakt!



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand april:
Bij besteding van 10 Euro

een huisgemaakte Rookworst
voor maar 1 Euro

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Hobby - Art - Gasthuisplein

Nympheia - www.nympheia.com

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

H&T Klussenbedrijf - 06 25548778

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

q(Vouw)gordijnen qTapijt
qVitrages qVinyl
qLuxaflex	 qLaminaat
qZonwering qParket

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding van de maand april:
10% korting op Quickstep laminaat

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Huisgemaakte
vruchtenblokjes, 
diverse smaken.
Per 100 gram 
€ 2,--

Alle 
Zandvoorters 
met een 
ZandvoortPas 
bieden wij 
graag 
10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Time to enjoy… with some friends
Calem OLD FRIENDS PORT

Ruby of Tawny
Nu per fles van € 9,95 voor € 7,95

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

1 artikel 5%, 2e artikel 10% 
en 3e artikel 15% korting!

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas 
vergroot uw vaste klantenkring

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand 
06-4342 9783 / Gillis Kok 06-460 460 26

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
•  Wekelijks uw aanbieding in de Zandvoortse Courant in full colour
•  U bepaalt helemaal zelf  welke aanbieding u doet voor Pashouders
•  Gratis redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer
•  Extra: alle aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
•  Veel promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in o.a. de Zandvoortse 
 Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen, 
 dus ook niet-Zandvoorters (en er zijn er al een aantal…)
•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  
 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 

Nieuw collectie

buitenlantarens

is binnen.

www.de-bode.nl 
Pashouders op alle 

artikelen 5% korting.

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Voor Pashouders

10% korting 
op totaalprijs!
haltestraat 7, 2042 lJ ZandVoort
023-5716631 - www.Zaras.nl

Op vertoon van de ZandvoortPas
koffie met appelgebak 
van € 5,40 voor € 4,50.

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor Pashouders:
Onze heerlijke spareribs voor € 12,50 i.p.v. € 13,75
Komend weekend serveren wij Hollandse asperges.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 - 22.00 uur

maandags gesloten

Voor Pashouders
Gratis glas wijn

bij de
asperge menu’s.
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Voorzomers weekeinde 

Het weekend weerbericht wordt gesponsord door:

Hogedrukgebieden spelen 
voorlopig de hoofdrol op 
de weerkaarten en wan-
neer die boven Nederland, 
of liever ten noordoosten 
van ons land blijven bivak-
keren, zit het goed. Dan im-
mers waait de wind bij ons 
met de wijzers van de klok 
mee uit een veelal oostelijke 
richting. 

Eind deze week gaan we 
de 20˚C zo goed als zeker 
weer royaal overschrijden 
in Zandvoort en omgeving. 
Veel zon is daarbij en het 
blijft de hele periode droog. 
Tot 22˚C moet te realiseren 
zijn op vrijdagmiddag, of 
anders in het weekeinde. 
Mocht de wind de hele tijd 
aflandig blijven is bijna 24˚C 
nog wel mogelijk tot op het 
strand. Dus aprilletje zoet 
geeft nog maar weer eens 
een ‘witte hoed’ en daarmee 
wordt natuurlijk de blanke 
zomerhoed bedoeld die 
vroeger door welgestelde 
dames werd gedragen om 
het felle zonlicht voor een 
deel tegen te houden. De 
‘andere’ witte hoed, zoals 
deze in de volksmond be-
kend is, komt de laatste 
jaren steeds minder voor. 
Sneeuw dus. Rond half april 

kan dat zeker nog. In 2001 bij-
voorbeeld lag er halverwege 
de maand een paar centime-
ter sneeuw tot op het strand.
 
Dertig jaar geleden (na de 
zeer gedenkwaardige win-
ter van 1979) was het zelfs 
begin mei nog prijs, met op 
de derde zelfs tot 3-4 centi-
meter sneeuw. Dit jaar zeker 
geen sneeuw meer voordat 
het winterseizoen zich aan-
dient, maar waarschijnlijk 
een leuke prolongatie van 
het toch wel voorbeeldige 
en bijna voorzomerse weer. 
Tot aan mei zijn er nog geen 
belangrijke indicaties die 
wijzen op een drastische 
weersverslechtering. Steeds 
zien we weer nieuwe hoge-
drukcellen opkomen vanuit 
het zuidwesten en dit dan 
zonder serieuze tussenkomst 
van depressies.

Heel vaak komt er begin mei 
een terugslag van het weer, 
na zo’n prachtige aprilmaand. 
De droogte in delen van het 
land begint nu trouwens op 
te vallen. Vooral in Noord-
Nederland is de klei op veel 
plaatsen aan het barsten.    

   
weerman Marc Putto 

 Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur

Max 17 21 23 22

Min 5 6 8 8

Zon 85% 90% 90% 75%

Neerslag 5% 5% 10% 10%  

Wind no. 3-4 zzo. 3-4 zzo. 3-4 zo. 3-4

April 2009 doet het ontzettend vooruitstrevend en is hard 
op weg de grasmaand aller tijden uit 2007 te gaan eve-
naren. Die maand grossierde in extreem veel zon, nooit 
overtroffen lentewarmte en het was bovendien ook nog 
eens recorddroog. 

Spiegelcentrum Het Draaipunt
Nieuwe energie, Meer energie,
Door een natuurlijker levensritme.
Voor meer info bel even voor een afspraak, 
of loop even binnen op een van de inloop 
middagen woe, dond. vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00
Tel Willie 0638758397 of Joke 0622487220.

te schilderen werd steeds groter.

Zandvoort
Marianne ging vaak naar het strand in Zandvoort en ont-
moette bij Scandals haar eerste man. Eerst woonde ze nog 
in Amsterdam maar het verlangen naar de badplaats was 
dusdanig dat Marianne met man en haar zoon Boy en doch-
ter Babs naar de Zandvoort verhuisde. Na de scheiding heeft 
Marianne keihard gewerkt, onder andere als werkster bij 
Riche, om het hoofd boven water te houden. Haar signa-
tuur (het peerlampje) is een knipoog ‘naar moeilijke tijden’. 
Door toeval kocht ze een huis achter de boulevard, kwam 
langzaam aan in rustiger vaarwater en ze begon te schilde-

ren. Ze ontmoette Hans van Pelt die haar ogen 
opende en haar liet zien dat schilderen 

ook kijken is. Hans bracht Marianne 
in contact met Ted van de Leden. 

Haar eerste expositie was in 
het keukentje bij Galerie Van 

de Leden, met een aantal 
schilderijen die tot haar 
verbazing allemaal werden 
verkocht! Toen kwam haar 
artistieke leven in een snel-
treinvaart! Het een na het 
andere schilderij werd ver-

kocht, ze exposeerde in bin-
nen- en buitenlandse galerie-

en, werkte regelmatig mee aan 
tv-programma’s en tekende voor 

de producten van Douwe Egberts. 
Daarnaast werd ze kunstambassadrice 

van Holland Casino en stond aan de wieg van 
Beeldend Kunstenaars Zandvoort. Ze is het 2e vrouwelijke 
lid van de Rotary Zandvoort en spant zich non profit in voor 
de Zandvoortse samenleving. Net zoals ze zich 100% geeft 
om de kunst in het kind naar boven te halen. Samen met 
Hilly Jansen organiseert Marianne jaarlijks de succesvolle 
Kinderkunstlijn. 

Totdat er een nieuwe moeilijke periode aanbreekt. Het acht-
jarige huwelijk met haar 2e man loopt averij op en strandt. 
Maar Marianne zou Marianne niet zijn. Ondanks dat ze door 
heel diepe dalen is gegaan, is ze er veel sterker uit gekomen. 
Haar schilderstijl is veranderd en geeft goed weer hoe ze nu 
tegenover het leven staat. Sterk en krachtig! Met de woor-
den: “Vriendschap en vertrouwen zijn voor mij de belangrijk-
ste waarden in mijn leven”, sluit Marianne haar verhaal af. 
Bedankt Marianne voor je openhartigheid.

Dorpsgenoten

Het is tijd voor de eerste vraag: “Is Rebel je echte naam?” De 
naam Rebel is geen pseudoniem en is terug te voeren naar 
het eind van de 15e eeuw. Daarbij behoort de naam Rebel tot 
de Erfgooier. Trots laat Marianne een boekje zien waar de ge-
hele geschiedenis van de Erfgooiers in staat. Deze be-
naming komt van oorsprong uit Gooiland waar 
de mannelijke tak het gebruiksrecht over de 
woeste Gooise gronden gebruikten voor 
zelfstandige boerenbedrijven. De eigen-
schappen van Rebel en de Erfgooiers 
komen aardig overeen. Zo houden 
ze zich hardnekkig vast aan hun in-
zichten en aan wat zij rechtmatig 
achten. Ze zijn koppig en verzetten 
zich tegen datgene wat zij als een 
aantasting van hun rechten zien. 
Verder is het geslacht Rebel zeer 
creatief en artistiek.

Australië
Tot aan haar zevende jaar heeft Marianne 
in haar geboorteplaats Bussum gewoond.
Totdat haar ouders in 1958 de moeilijke beslis-
sing namen om samen met Marianne en haar zusje 
naar Australië te emigreren om een nieuw leven te beginnen. 
De  6 weken durende bootreis kan Marianne zich nog heel 
goed herinneren, zelfs de naam van de boot: SS Waterman. 
Zonder enige kennis van de Engelse taal gingen de zusjes 
Rebel naar school en, vooral in het begin, was het erg moeilijk. 
Toen haar moeder ziek werd van heimwee, vertrok het gezin 
weer naar Nederland. Ondertussen was Marianne 14 jaar 
en leerplichtig, dus de keuze was de huishoudschool. “Het 
was afschuwelijk”, zegt Marianne, “ik corrigeerde steeds de 
Engelse leraar totdat ik uiteindelijk van school werd getrapt! 
Voor mij was dat beslist geen ramp.” De kappersschool was 
de oplossing en creatieve Marianne behoorde tot één van de 
beste kapsters van het Gooi. Later werkte ze bij een trendy en 
revolutionaire kapper in Amsterdam maar uiteindelijk bleek 
dit vak toch niet haar ding te zijn. Na de moedermavo ging 
Marianne een studie grafologie volgen, maar de drang om 

Marianne Rebel

door Nel Kerkman

Wie kent onze rebelse Marianne Rebel niet in Zandvoort? 
Maar weet u waarom zij haar  kunstwerken altijd met een 
verborgen lampje ondertekent? En, wanneer is Marianne 
eigenlijk naar Zandvoort gekomen? Op al deze vragen kan 
alleen Marianne antwoord geven. Na een telefoontje zit ik 
gezellig aan haar tafel waar het schildersdoek, verf en pen-
selen even moeten wijken voor een gezamenlijk kopje koffie.

                            Marianne Rebel

Café Oomstee
Vrijdag 24 april:

Exclusieve Borrelhapjes
tijdens ons Borreluur...

Vrijdag 1 mei, aanvang 21.00 uur:
Jazz in Oomstee

beleef 't mee!

Zie onze website: www.oomstee.nl
Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort - 023 57 387 27

elke donderdag
Dagschotel à € 9,75

Wekelijks een wisselend menu

Grieks Restaurant Filoxenia
Haltestraat 49 - Zandvoort
Tel.: 023-5734920
www.filoxenia.info

Ik proost met u op een
zonovergoten Koninginnedag en
dat de drank u wel moge bekomen.
Het doet mij en mijn familie deugd dat
De Lamstrael vanaf 14.00 uur geopend
is en dat er  vanaf 16.00 uur  een
gezellige Platen Jockey aanwezig is.
Hoezee..!

Landgenoten,
beste Lamstraelen

ELKE DONDERDAG VANAF 18:00 uur
AUTHENTIEK INDONESISCH BUFFET

Eindelijk kunt u genieten van de  
echte Indonesische keuken

BEREID MET  ORIGINELE VERSE   
INDONESISCHE KRUIDEN

“EEN STRELING VOOR DE TONG”

 PRIJS € 15.00 PP    
GRAAG VOORAF RESERVEREN 

PRIETPRAAT 
HALTESTRAAT 57     TEL 023-5712690

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 28,50 
Carpaccio van tonijn met  

een dressing van kikkoman
of

Lamsham met groene kruidendressing 
iii

Varkenshaasmedaillons 
met pastrami en een saus van  

camembert en kervel
of

Gegrilde Claressefilet 
met dragonsaus

iii

Sorbetijs

Geopend van dinsdag t/m zondag
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

Koninginnedag 2009

“Wij kleuren uw  
gezelligheid oranje”

Vanaf 10 uur een gastvrij onthaal
door de vier van Fier

 Helen Rob
 Yvo Daniëlle

Haltestraat 32
2042 LN Zandvoort

www.cafefier.nl

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
  Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478 of mail: 

info@zvo-verspreiders.nl
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Rommelmarkt
Al jaren liep ik met het idee 
om met Koninginnedag 
op de rommelmarkt te 
gaan staan. Ik dacht: lek-
ker makkelijk en gezellig 
geld verdienen. Dus, vo-
rig jaar raapte ik al mijn 
spullen bij elkaar en ging 
richting het centrum van 
Haarlem. Gelukkig vond 
ik een plekje op de Grote 
Markt. Ik heb toen al mijn 
spullen snel uitgestald, en 
daarna was het wachten. 
Poehee, wat duurt het 
lang, dat wachten. In de 
middag begon het al wat 
drukker te worden, maar 
de zaken liepen niet zo 
goed als gehoopt. Het was 
vooral kijken, kijken, maar 
niet kopen. 
Er kwam een meisje van 
ongeveer dertien jaar naar 
me toe gelopen. “Hoeveel 
kost die puntenslijper?”, 
vroeg ze aan me. Ik had 
nooit verwacht dat ie-
mand geïnteresseerd zou 
zijn in een versleten hou-
ten panda puntenslijper 
uit het jaar nul, dus ik zeg: 
twintig cent. “Oh, ja, dat 
vind ik te duur. Doe je het 
ook voor vijf cent?”, vraagt 
ze. Vijf cent? Eh…tien cent, 
oké? Ik denk ze maakt een 
grapje. Ik doe even gezel-
lig mee. “Nee, vijf cent en 
geen cent meer, anders 
hoef ik hem niet”, zegt ze 
opgefokt. Nou ja, wat een 
bitch zeg! Ik had er genoeg 
van. Uren lang zitten voor 
die paar euro’s en ook nog 
eens onderhandelen met 
zo’n raar opgefokt kind 
over een paar centen. Nou, 
weet je wat, hier. Gratis. 
Stop die stuiver maar lek-
ker in je reet! Zo, dat was 
mijn laatste bod. 
En meteen ook mijn aller-
laatste bod, want ik heb 
mijn spullen gepakt en 
ben naar huis gegaan. Ik 
ben toch niet gek! Daarna 
heb ik een vriendin gebeld 
om met mij de rommel-
markt op te gaan. Beter. 
Nu was het voor mij: 
kijken, kijken en voor-
al lekker niet kopen! 

column

Su
ti

ah

Op de bovenste verdie-
ping van Circus Zandvoort 
bevindt zich de bioscoop. 
Elke dag kan men hier te-
recht voor de nieuwste en 
leukste films. Voor de jon-
geren in ons dorp perfect, 
aangezien velen van hen 
filmliefhebbers zijn. Maar 
gaat de Zandvoortse jeugd 
ook werkelijk naar de bi-
oscoop in het dorp? Of 
pakken zij liever de trein 
naar Haarlem om daar in 
een grotere bios, met meer 
mogelijkheden, ‘een film-
pje te pakken’? We vragen 
Roy, Nienke en Jurre deze 
week om hun mening. 

JONG!

“De Zandvoortse bioscoop kan niet opwegen tegen 
de grotere bioscopen in Haarlem en Amsterdam.”

De stelling:Talk of the town

 

Donderdag 23 april: 
Grand Café Danzee presenteert Danzee Culinair! Met 
o.a. op het menu: cocktails, kaas en port, sushi, oes-
ters, rosé champagne en een dessert. Tijdens het diner 

wordt er live muziek gespeeld door Mireille & The 
Brooklyn Brothers. Deze culinaire avond begint 
om 17.00 uur en kost € 30,- p.p. 

Zaterdag 25 april: 
Verschillende DJ’s en live percussion bij Club 
Jade. Open van 22.00 tot 05.00 uur. Een kaart-
je kost op zaterdagen € 5,-. 

Zondag 26 april: 
Het strandfeesten-seizoen is weer begon-
nen! Deze zondag draait DJ Erick E een 
8-uurs set tijdens ‘At the beach with…’ bij 
BLM 9, Bloemendaal aan Zee. Van 16.00 tot 
00.00 uur. Een kaartje in de voorverkoop kost  
€ 10,- en aan de deur betaal je € 12,-. En bij 
Bloomingdale vindt het feest ‘Fame=DJ’s 
Weekender’ plaats, met o.a. Gregor Salto en 
Ricky Rivaro. Een kaartje kost € 10,-. 

Donderdag 30 april:
Volgende week donderdag is het weer feest 
in Zandvoort. Tijdens Koninginnedag biedt 
de Stichting Viering Nationale Feestdagen 
Zandvoort weer een gevarieerd programma. 

Vaste elementen zoals de rommelmarkt en 
kinderspelen staan natuurlijk weer op de 
agenda, maar ook de zeepkistenrace is 
weer terug. Op een nieuw parcours, vanaf 
de Oranjestraat.

I Know Where It’s @

Het is een vaste traditie: rondom Koninginnedag is er kermis in Haarlem en 

Amsterdam. Deze week zetten we voor jou de leukste kermissen in de buurt op 

een rij. Neem je kleine neefje of nichtje op sleeptouw en beleef een lentemiddag 

vol spanning en plezier in de gaafste attracties!

Grote Markt, Haarlem
Op de Grote Markt zijn ze dit jaar blij met de première van een spectaculaire nieuwe 
attractie, namelijk de ‘Booster Maxxx’. In deze ‘booster’ ga je met hoge snelheid maar 
liefst 55 meter de lucht in. Eenmaal boven beland, wordt de attractie even stilgezet, 
zodat je een prachtig uitzicht over de stad hebt. Let op: door het snelle tollen is deze 
attractie niet echt geschikt voor mensen met een zwakke maag! De kermis op de Grote 
Markt staat tot en met 30 april. 

Zaanenlaan, Haarlem
De grootschalige kermis op de Zaanenlaan begint dit jaar op 24 april en belooft weer 
een echte familiekermis te worden. Voor de kleintjes, de tieners en pubers is het tot 
en met 6 mei één groot feest in Haarlem Noord. Dit keer zijn er maar liefst 44 attrac-
ties. Nieuw dit jaar zijn de waterbaan ‘RiverRafting’, de ‘Eclipse’ en het grote spookslot 
‘Haunted Mansion’.

Dam, Amsterdam
De kermis op de Dam in Amsterdam is gezien zijn locatie toch wel een van de mooiste. 
Te midden van alle drukte in de stad kun je vanuit de zweefmolen prachtig en in alle 
rust over de stad kijken. Naast deze zweefmolen is er een groot aanbod van attracties. 
Ook kun je er heerlijk genieten van poffertjes, oliebollen en natuurlijk suikerspinnen! 
De kermis is vanaf ’s middags tot middernacht geopend en staat er van 25 april tot 
en met 1 mei.

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkt bij Sunparks Zandvoort en is organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:
“Daar ben ik het niet mee eens; Zandvoort heeft een kleine, maar mooie bioscoop! Groter hoeft 
deze niet te zijn voor zo’n klein dorp! Als mensen naar een grote bioscoop willen, dan kunnen ze 
gemakkelijk naar Haarlem gaan. Ik vind de bioscoop in Circus Zandvoort prima. We mogen blij zijn 
dat we er zo een hebben!”

Nienke de Boer, 21 jaar, volgt een opleiding tot Manager Wonen en werkt bij Café Koper:
“Zelf ga ik eigenlijk liever naar de bioscoop in Haarlem of Amsterdam, maar ik vind het goed dat er 
een bioscoop in het dorp is. Volgens mij wordt er veel gebruik van gemaakt door vooral kinderen en 
toeristen. De bioscoop zelf is prima en het filmaanbod is breed! Maar toch geef ik liever de voorkeur 
aan een film kijken in een grotere zaal, met meer publiek.”

Jurre Reijenga, 24 jaar en werkt bij de beveiliging op Schiphol:
“Ik ben het wel met deze stelling eens. Ik vind de bioscoop hier niet gezellig en het doet wat ou-
derwets aan. Het is erg gemakkelijk een filmpje te pakken in bijvoorbeeld Haarlem, wat dan ook 
meteen een avondje uit is. Bovendien is daar een breder filmaanbod. Ik vind wel dat er een bios in 
het dorp moet blijven, maar wat mij betreft mag deze wel wat aantrekkelijker worden gemaakt.”

Hondenhotel
De film Hotel for Dogs 
(Hondenhotel) is een ori-
gineel en komisch avon-
tuur, gebaseerd op het 
succesvolle boek van 
schrijfster Lois Duncan.

Wanneer de energieke 
broer en zus Andi en 
Bruce terechtkomen 
in een pleeggezin 
waar een streng ‘geen 
huisdieren’-beleid 
wordt gevoerd, moet 
de bijdehante Andi snel een nieuw thuis voor hun 
hond Vrijdag zoeken. Ondanks waarschuwingen van de sympa-
thieke maatschappelijk werker Bernie om uit de problemen te 
blijven, gaan de kinderen op zoek en ontdekken een vervallen 
hotel. Ze maken hiervan een perfect huis voor Vrijdag en nog 
een aantal zwerfhonden, waarbij ze het risico lopen uit elkaar 
gehaald te worden als ze gesnapt worden. In een mum van 
tijd hebben de kinderen het oude hotel omgetoverd tot iets 
magisch: een thuis voor de honden én voor henzelf. 

Zondag

08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz  
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland  
17:00 uur De Avond  
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi  

Maandag

08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur Muziekkoerier  
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag

08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag

08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag

08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop  

Vrijdag

08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
15:00 uur Eurobreakdown  
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT  

Zaterdag

08:00 uur Toebak Leeft?  
10:00 uur Goedemorgen Zandvoort  
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zandvoort op Zaterdag  
17:00 uur Roy on-air (h)
19:00 uur Eurobreakdown (h)
21:00 uur Alternative FM
23:00 uur Night Walk  

24 uur per dag on air!

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

radio + tv

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Beplanting voor tuin
en plantenbakken.

Diverse soorten 
potgrond, tuinaarde 

en bemesting.

Adina is als zoveel 
windhonden een 
rustige zachtaardige 
hond. Lief voor ieder-
een, volwassenen en 
kinderen een knuffel 
kan er altijd  vanaf. 
Ze moet je wel even 
rustig leren kennen, 
maar er schuilt een 
echte knuffelkont in 
haar.
Adina is samen gevonden met alano en ambra (die in-
middels geplaatst zijn). Adina bleek bij binnenkomst 
in het asiel drachtig dus plaatsen was even geen optie. 
Op 15 december is ze bevallen van 2 prachtige pupjes. 
Inmiddels zijn we alweer 3 maanden verder en hebben 
haar pupjes een fijn thuis gevonden. Wij vinden het nu 
hoog tijd dat ook onze lieve Adiensel een eigen baasje 
krijgt! Het liefst zoeken we mensen met wat kennis 
van het ras.

Adina is een rustig teefje van een jaar of 8. Ze vindt het 
heerlijk om even te sprinten en luistert heel behoorlijk. 
Adina kan met de meeste honden goed overweg maar 
heeft een gruwelijke hekel aan katten. Lekker los een 
rondje door een woonwijk wandelen zit er dus niet in! 

Wie geeft haar nog een mooie en gezellige tijd..... Aldine 
staat in de startblokken! Komt u gerust eens kijken 
naar haar (of de andere asieldieren) in Dierentehuis 
Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. 
Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 
11.00 tot 16.00 uur. Meer informatie via tel. 5713888.

Dier van de Week
Lente kriebel tip
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Afgelopen zaterdag was de Jeu de Boules vereniging enthousiast bezig met de georgani-
seerde open dag in het kader van de landelijke Sportweek. Al vanaf 12.00 uur waren leden 
van deze succesvolle vereniging (ca. 80 leden) bezig met demonstratiepartijen op de Jeu 
de Boules baan op het Gasthuisplein. 

Binnenkort komt een speciale demonstratiebus van Connnexion naar Zandvoort. Deze 
bus is bedoeld om alle senioren van Zandvoort en Bentveld wegwijs te maken met de al-
lernieuwste manier van betalen bij het Openbaar Vervoer.  En het wordt eigenlijk een stuk 
makkelijker: 1 pasje voor bus, metro, trein en tram in heel Nederland.  

De oudere generatie is volledig thuis op de computer en online. Zo blijkt uit een onder-
zoek dat is uitgevoerd door TNO onder ruim 1.700 Nederlanders van 45 jaar en ouder. 
Voor het onderzoek werden de ouderen ondermeer gevraagd naar hun werklust en hun 
vrijetijdsbesteding. Hieruit blijkt dat ze qua kennis van de moderne technieken niet on-
derdoen voor de rest van de beroepsbevolking. 

Vrijwilligers, die zich geruime tijd hebben ingezet voor welzijnsorganisatie Pluspunt 
Zandvoort, worden vlak voor Koninginnedag al onderscheiden en beloond voor hun be-
langeloze inzet. Op vrijdag 24 april begint alweer de derde traditionele lintjesregen van 
Pluspunt. Hierbij worden de ‘kroonjaar-vrijwilligers’, die voor een periode van vijf, tien 
jaar (sommigen zelfs tot ….dertig jaar!) actief zijn geweest, in het zonnetje gezet. Dat 
gebeurt allemaal op vrijdagmiddag 24 april, vanaf 15.00 uur in Pluspunt locatie noord.

Ja, er kwamen zeker mensen 
langs om te kijken naar de 
activiteiten en die waren ze-
ker ook geïnteresseerd in de 
gegeven uitleg en de illustra-
tieve folder. De inzet van de 
leden om maar meteen een 
flinke wachtlijst te creëren 
werd helaas niet gehaald. 
Zeker is wel dat de Jeu de 
Boulesvereniging als één der 

Je leest iets over de OV-
Chipkaart en denkt allicht: 
“wat verandert er nu weer?” 
Maar ook: “hoe zit dit allemaal 
in elkaar?” en vooral: “kan ik 
dat allemaal wel?”. De OV-
Chipkaart wordt het nieuwe 
betaalmiddel om te reizen 
met het openbaar vervoer in 
Nederland. Het is een klein 
pasje, zoals de pinpas, waar-
mee u elektronisch gaat beta-
len in al het openbaar vervoer. 
Dus niet alleen de trein, ook 
de bus, tram en metro. In de 
toekomst zijn er geen aparte 
kaartjes meer, dus ook geen 
strippenkaart met zones die 

De respondenten halen de 
meeste voldoening uit hun 
werk, gevolgd door familie en 
vrienden. Ze hebben hier ook 
de energie voor, zo blijkt uit 
de Workability-index die voor 
de onderzochte populatie is 
bepaald. Deze index toont 
de mate waarin men zich in 
staat acht te werken. De ge-
middelde score bedraagt 38 
en, op een schaal van 7 tot 49, 
valt deze in de rubriek ‘goed’. 
Dat de onderzochte popula-
tie over genoeg energie be-
schikt, blijkt ook uit het feit 
dat 85% zich fit en gezond 

Pluspunt-vrijwilligers zet-
ten zich bijvoorbeeld in als 
chauffeur op de gele Belbus, 
als gastheer bij Cinema 
Nostalgie, gastvrouw bij het 
inlooppunt of medewerker/
ster van de vrijwillige hulp-
dienst. Ook doen de vrijwil-
ligers boodschappen voor 
inwoners van Zandvoort 
die dat zelf niet meer zo 
gemakkelijk afgaat, helpen 
zij bij belastingaangiftes, of 

Jeu de Boules Zandvoort 
scoort goed tijdens Open Dag

Zo werkt de nieuwe OV-Chipkaart!

Oudere generatie net 
zo vaak online als jongere

Pluspunt Zandvoort en de 
gemeente gaan vrijwilligers belonen

zeer weinige Zandvoortse 
sportverenigingen actief in-
haakte op de landelijke cam-
pagne om mensen meer te 
laten sporten. En zeker voor 
de iets oudere personen 
is juist het spel van Jeu de 
Boules uitermate geschikt 
om toch lekker en ontspan-
nen te bewegen. Zelf sport 
bedrijven is een gezonde 

u moet laten afstempelen. 

De komende tijd zult u 
hem stap voor stap in heel 
Nederland ingevoerd zien 
worden. In de Rotterdamse 
metro is de kaart al ingevoerd, 
de Amsterdamse metro start 
25 juni en onze bussen 80 en 
81 van Connexxion hebben al 
de mogelijkheid om met de 
OV-Chipkaart te reizen. Maar 
wat vertellen we u toch alle-
maal… kom toch gewoon kij-
ken want: “Om u vertrouwd 
te maken met dit pasje zal 
vervoersbedrijf Connexxion in 
samenwerking met de ANBO 

voelt. 70% heeft nog genoeg 
energie om andere dingen te 
doen, zelfs aan het einde van 
de werkdag.

Van de respondenten heeft 
40% kennis en ervaring bin-
nen de zakelijke dienstverle-
ning en ook voor communica-
tie (28%), de publieke sector 
(23%) en onderwijs, techniek 
en welzijn (elk 19%) is veel 
potentie. De taken waarop 
men ingezet wil worden, zijn 
veelal dienstverlenend, zoals 
administratieve taken (40%) 
en consultancy (21%). 

zij bezoeken senioren die 
enigszins eenzaam dreigen 
te worden. Dit werk wordt 
in hoge mate gewaardeerd 
en het tekent het goede 
maatschappelijke klimaat in 
Zandvoort. In totaal zullen 22 
vrijwilligers worden gehul-
digd. Namens de gemeente 
zullen dank en waardering 
worden uitgesproken door 
wethouder Marten Bierman. 
Ook dorpsomroeper Klaas 

afleiding, verbetert de alge-
hele conditie en is een prima 
mogelijkheid om sociale con-
tacten te leggen en te onder-
houden. Want er wordt wat 
afgekletst tijdens zo’n potje 
‘ballen gooien’. 

Ook op het eigen sportcom-
plex aan de Thomsonstraat 
was het een komen en 
gaan van belangstellen-
den. Vrijblijvend meedoen 
aan een kleine onderlinge 
competitie was mogelijk en 
daarna ontspannen ‘uitrus-
ten’ op het zonnige terras. 
Een ideaal clubonderkomen 
voor de vele leden die weke-
lijks op dinsdag, vrijdag en 
zaterdag het tegen elkaar op-
nemen. Inlichtingen secr. A. 
de Goede, tel. 5718461 of per 
e-mail: info@jeudeboules-
zandvoort.nl.    

Zandvoort een presentatie 
over deze OV-Chipkaart geven 
aan alle senioren, dus ook aan 
‘niet – ANBO’ leden”, meldt de 
ANBO Zandvoort.  

Deze demonstratie wordt 
vrijdag 15 mei op twee lo-
caties gehouden, te weten 
om 10.00 uur in Huis in de 
Duinen en om 14.00 uur in het 
Gemeenschapshuis. U krijgt 
binnenshuis een presentatie 
op een scherm met uitleg van 
Theo Silvius van Connexxion. 
Vervolgens kunt u hierover 
vragen stellen. Ook is er een 
demonstratiebus, waarin u sa-
men met hem vast wat prak-
tijkervaring op kunt doen. Na 
afloop weet u er alles van! 

Voorlopig kunt u met alle 
openbaar vervoer bedrij-
ven (behalve de metro in 
Rotterdam) nog met de gang-
bare kaartjes reizen, maar voor 
je het weet wordt er omge-
schakeld en… dan is dat voor 
u geen probleem! Echt, het is 
even wennen, maar het wordt 
gemakkelijker dan u denkt. 

In werk en vrije tijd lijkt ook 
bij de ervaren generatie de 
computer niet meer weg te 
denken. 89% van de onder-
vraagden geeft aan dat ze 
op het werk of thuis gebruik 
maken van nieuwste tech-
nologische toepassingen. De 
meerderheid (91%) geeft aan 
geen problemen te hebben 
met het aanleren van nieu-
we technieken. Ook in hun 
vrije tijd zit 81% van de on-
dervraagden 4 uur of langer 
voor de monitor. E-mail en 
surfen zijn daarbij de meest 
gebruikte toepassingen.

Koper komt de feestvreugde 
vergroten. De vrijwilligers 
krijgen van de gemeente 
een attentie. Pluspunt be-
loont hen met een speld van 
verdienste, een oorkonde 
en nog een extra attentie. 
Nadere informatie over de 
lintjesregen van Pluspunt 
is te verkrijgen bij Nathalie 
Lindeboom, tel. 5719393, 
Email: n.lindeboom@plus-
puntzandvoort.nl.

Open dag Jeu de Boules vereniging

Demonstratiebus

Mooi oranje 
is niet lelijk!

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 
ondernemers kleinbedrijf

 

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

1e ZANDVOORTSE
KAMPIOENSCHAPPEN
BIERPULSCHUIVEN!

Op Giga 7 meter baan!
 Zaterdag 25 april, 21.00 uur.

Opgeven vóór
    22 april bij de bar...

Muziek metWimWilWel!

50 plus pagina 
door Dick ter Heijden - 50plus@zandvoortsecourant.nl“Sport is goed 

voor lichaam en geest”

www.sportinzandvoort.nl

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Nieuw bij BRUNA: uw eigen KLANTENKAART
Voor extra voordeel... spaar mee!!

Met ingang van nu kunt u een Bruna klantenkaart aanschaffen waarmee u  
punten spaart voor direct voordeel en profiteert van mooie aanbiedingen.

** de kaart is alleen geldig bij Bruna Balkenende
** voor elke besteding van 1 euro ontvangt u 1 spaarpunt
** uitgezonderd zijn tabak en boeken (dit is wettelijk niet toegestaan)
** wel staatslotenlotto, krasloten en alle andere producten in de winkel
** u betaalt 5 euro borg (dit krijgt u weer terug als u besluit te stoppen)
** een startsaldo van 40 spaarpunten (€ 1,20)
** elke 100 punten is  € 3,00 waard
** niet inwisselbaar tegen contant geld, wel als korting op aankopen
** de kaart is niet te gebruiken in combinatie met de ZandvoortPas
** regelmatig aanbiedingen met extra spaarpunten

SPAAR DUS MEE BIJ BRUNA EN HAAL 
DE KLANTENKAART IN DE WINKEL!

Zaterdag 25 april rijden we mee in het  
bloemencorso van de bollenstreek

Donderdag 30 april, Koninginnedag  
zijn wij gesloten !!!

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl



2020

  

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 17 - 2009

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 14 april en de 
verdere in week 16 door het college genomen besluiten zijn 21 
april vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Cornelis vd Werffstraat 12, plaatsen veranda, ingekomen 14 
april 2009, 2009-051Lv
- Van Lennepweg 26 4-H, verwijderen asbesthoudend gevel-
paneel, ingekomen 15 april 2009, 2009-053S.
- Haltestraat 62b, gedeeltelijk veranderen begane grond tot 
pizzeria en aanbrengen afzuiginstallatie, ingekomen 15 april 
2009, 2009-055Rv.
- Haltestraat 62b, plaatsen lichtreclame, ingekomen 15 april 
2009, 2009-056R.

Bentveld:
- Westerduinweg 16, vernieuwen garage, ingekomen 15 april 
2009, 2009-052Rv.
- Duindoornlaan 21, gedeeltelijk vergroten woning, ingekomen 
15 april 2009, 2009-054Lv

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Mr. Troelstrastraat 52, aangevraagd 23 februari 2009, 3 den-
nen, overlast
- Zandvoortselaan 19a (achter de Gertenbachschool nabij de 
Nawijnlaan) aangevraagd 11 maart 2009, 9 populieren en 3 
iepen, bomen zijn onherstelbaar beschadigd, zaaknr:09/1834

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-
gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-
mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk 
kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Zeestraat 39, plaatsen schuur, verzonden 14 april 2009, 2009-
037Lv.
- Zeestraat 56, doorbreken draagmuur, verzonden 14 april 2009, 
2009-044Lv.
- Locatie gelegen tussen het gebied Prinsesseweg - Cornelis 
Slegersstraat, plaatsen parkeergarage, brede school cs, ver-
zonden 17 april 2009, 2008-236Rv2e fase. 

Bentveld:
- Duinrooslaan 3, sloop woning, verzonden 14 april 2009,  
2009-028S.

Vergunning Viering Koninginnedag en bevrijdingsdag 
2009
De gemeente Zandvoort heeft een vergunning verleend op 
grond van artikel 2.2.2 en 4.1.5 van de APV voor de viering van 
Koninginnedag 30 april 2009 en Bevrijdingsdag 5 mei 2009. 
Aangevraagd door Stichting Viering Nationale Feestdagen.

Verkeersbesluit Koninginnedag
Uit het oogpunt van:
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van de weggebruiker en passagiers;
- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het 
voetgangersverkeer;
heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten 
om op Koninginnedag:

de borden conform model C01 van bijlage I van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen op de on-
dergenoemde en op bijgevoegde kaart aangegeven locaties, 
- op het Gasthuisplein direct ten oosten van de Kruisstraat
- in de Rozenobelstraat direct ten oosten van de Kruisstraat
- in de Pakveldstraat direct ten oosten van de Kruisstraat
- in de Prinsenhofstraat direct ten oosten van de Spoorbuurtstraat
- in de Spoorbuurtstraat direct te westen van de Swaluëstraat/
Achterweg
- in de Haltestraat direct ten noorden van de Zeestraat
- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuwstraat
- in de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat
- in de Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat
- in de Willemstraat direct ten westen van de Prinsesseweg
- in de Oosterstraat direct ten noorden van de Prinsesseweg
- op de rijbaan van de Prinsesseweg direct ten westen van de 
Koninginneweg.
- in de Schoolstraat direct ten westen van Louis Davidsstraat
- in de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg
- in de Grote Krocht direct te noorden van de Hogeweg
- in de Cornelis Slegersstraat direct ten noorden van de Hogeweg

voor de duur van de te houden festiviteiten op Koningin-
nedag in de dorpskern van Zandvoort op 30 april van 7:00u 
tot 23:00u.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft tevens 
besloten: op 28 april 2008 de borden E01 van bijlage I van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met 
onderbord “donderdag a.s.” te plaatsen op de locatie van de 
parkeervakken in het gebied van de festiviteiten, zodat het 
gebied van de festiviteiten op Koninginnedag vrij is van ge-
parkeerde voertuigen;  

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft tevens 
besloten, omdat rondom het busstation festiviteiten plaats-
vinden, een tijdelijk bushalte te plaatsten in de Hogeweg nabij 
de Oranjestraat.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld 
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Indien het 
een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen op 
of aan de weg, het houden van optochten, snuffelmarkten, 
verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, exploitatie 
of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan de burge-
meester te richten.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

BreinbrekerBreinbreker
Breinbreker Breinbreker
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Tonijnburger met zoete chilisaus
Lunchgerecht voor 1 persoon.

1 blikje tonijn (80 g), uitgelekt,
1 sjalotje, fijngehakt,
1 stengel bleekselderij,  

fijngehakt,

paneermeel,
mayonaise,
zoete chilisaus,
citroensap,

1 eetlepel olijfolie,
1 zacht wit broodje,
paar blaadjes kropsla,
1 tomaat, in plakjes.

Bereiding:
Doe de tonijn in een kom. Voeg het sjalotje en de bleekselderij toe en zoveel paneermeel als nodig is om er een 
stevige burger van te maken. Roer er 1 eetlepel mayonaise en 1 eetlepel zoete chilisaus door en maak op smaak met 
citroensap, peper en zout. Vorm met natte handen een flinke tonijnburger van het mengsel. Verwarm de olie in een 
koekenpan en bak hierin de tonijnburger voorzichtig op matig vuur bruin in ongeveer 2 minuten aan elke kant. Snijd 
intussen het broodje doormidden, besmeer de onderste helft met mayonaise en beleg het met wat sla en tomaat. 
Leg de tonijnburger erop, maak hem af met chilisaus en leg het kapje erop.

Benodigdheden:
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Ard Keff wint eerste DNRT races

Golfcompetitie weer gestart

Pas een week voor de races 
werd bekend dat Keff een 
deel van het seizoen kon 
rijden, waardoor de voor-
bereidingen laat van start 
gingen. Alles kwam op het 
laatste moment pas tot 
stand. Ondanks alles train-
de Keff zich zaterdag naar 
een derde tijd. “Het was zo 
druk dat ik na de eerste ron-
de nog steeds auto’s uit de 
pitstraat zag komen”, aldus 
de Zandvoorter. 

Keff kende een goede start 
bij de eerste race en sloeg 
een klein gaatje. Na ander-
halve ronde volgde een code 

60, waarbij de race werd 
geneutraliseerd. Dit kwam 
door een ongeval in de Arie 
Luyendijkbocht waarbij vijf 
wagens waren betrokken. 
Pas aan het eind van de vijf-
de ronde werd de code 60 
opgeheven. De Zandvoorter 
kende een goede herstart 
en drie ronden later volg-
de de finishvlag omdat de 
race was ingekort. Ook in 
de tweede race begon Keff 
met een goede start. Hij 
bouwde een wagenlengte 
voorsprong. Na een halve 
ronde volgde echter weer 
een code 60. Nadat in de 
zesde ronde de baan weer 

Ard Keff aan kop in de eerste race van 2009 | Foto: Chris Schotanus

Vorig jaar greep hij net naast de titel, ondanks dat hij de meeste overwinningen in de DNRT 
BMW E30 cup op zijn naam had geschreven. Dit jaar bleek het voor Ard Keff wat minder een-
voudig om aan de start van dezelfde klasse te verschijnen. Toch is het hem gelukt om als een 
van de 65 inschrijvingen aan de start van het nieuwe seizoen te verschijnen.

Voor golfclub Sonderland is de NGF-competitie weer begonnen. Het team bestaat dit jaar 
uit: Alfred Huges, Henk Berkhout, Rick Ruitenburg, Annelies Nieuwveld, Tim Vreeburg , Klaas 
Jacobs (captain) en Kees van den Bos. 

autosport

golf

vrij gegeven werd, volgde 
een goede herstart waarbij 
Keff weer een aardig gat 
wist te slaan met de di-
recte achtervolgers. Ineens 
trad hetzelfde probleem dat 
tijdens de vrije training ook 
al voordeed zich op. De con-
currentie wist Keff nog een 
volle ronde achter zich te 
houden, toen de rode vlag 
verscheen. Het betekende 
het einde van de tweede 
race. Een geluk voor Keff, 
omdat hij een probleem 
had. “Nog niet eerder was 
ik zo blij geweest dat een 
race op deze manier werd 
beëindigd”, zei hij na afloop.

Vrijdag 17 april werd de  
eerste wedstrijd, in Oegst-
geest tegen Ookmeer 4, met 
16-20 verloren. In de tweede 

wedstrijd is Sonderland 
gastheer en moeten Weesp 
1, Ookmeer 4, Amstelborgh 
2 en Oestgeester 3 trachten 

niet alleen de tegenstander 
maar ook de moeilijke baan 
van Zandvoort de baas te 
blijven.

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”
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Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 

wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Hugoos
Jan Drommel
Kapsalon Headsigns
Motorrijschool Goede
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt Boomhut
Prietpraat
Sea Optiek
SMV Computerreparaties
Spiegelcentrum Het Draaipunt
Thomashuis Zandvoort
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart   
 Notarissen

Administratiekantoor K. Willemse
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Algemene uitvaartbegeleiding  
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Bruna
Café Fier
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
D66 Zandvoort
De Lamstrael
De Salon
Dierenarts Dekker

adverteerders

Mooie overwinning 
handbalsters

Imke van der Aar 
succesvol in België

Basketbalseizoen voorbij

Forse nederlaag softballers

De Zandvoortse handbal-
dames hebben tijdens de 
thuiswedstrijd tegen de 
reserves van het Haarlemse 
DSS een mooie overwin-

Het toernooi van Olve is 
een zeer sterk bezet jeugd-
toernooi, misschien wel het 
sterkst bezette toernooi van 
Europa, waar maar liefst 18 
landen aan deelnemen. In 
totaal hebben 370 jeugd-
spelers in het weekend 
ruim 1000 wedstrijden ge-
speeld.

Het dubbelspel speelt Imke 
met haar vast partner Puck 
Minnebo, uit Krommenie, 
met wie zij in Nederland 
hoog meedraait in het 
sterk bezette Junior Master 
Circuit. De afgelopen 3 
toernooien, in Den Helder, 

Na een eerste periode 
waarin eigenlijk niets luk-
te, kwamen de dames van 
coach Richard Koper in het 
tweede kwart sterk terug 
en sloten de eerste helft af 
met 21-20. Het derde kwart 
gooiden de Amsterdamse 
dames ‘de beuk’ erin. Hard 
en fysiek basketbal dat door 
de arbiters niet werd afge-
straft, erger nog de fouten 
kwamen bij onze plaatsge-
noten terecht. Koper had he-
laas slechts de beschikking 
over 7 dames waarvan er 2 
normaal gesproken in het 
tweede team spelen. Toen 
Miranda Dijkstra en Joni 
Mills in het laatste kwart 
tegen een 5e fout aanliepen 
en Kim Monteauban ook 
nog eens een behoorlijke 
enkelblessure opliep, zag 
Koper de bui al hangen: met 
4 speelsters doorgaan met 
een achterstand van 25 pun-
ten, dat gaat niet. Gelukkig 
kreeg hij ongelijk want Lions 
vocht zich terug naar een 
achterstand van 20 punten, 
genoeg om beslag te leggen 
op de 7e plaats in de eind-
rangschikking. Opmerkelijk 
detail in de eindstand: niet 
de gedoodverfde kampioen 
van de laatste 4 jaar, FAC, 
kwam bovendrijven, maar 
het IJmuidense Akrides kon 
de kampioensvlag hijsen na-
dat ze het zeer sterke FAC in 
eigen huis wisten te kloppen.

Heren
De Zandvoortse heren moes-
ten hun laatste wedstrijd in 
Heiloo spelen. Opnieuw was 

Al in de 1e inning kreeg ZSC 
een tegenslag te verwer-
ken toen werper Tjeerd Buijs 
door Hoofddorp-pitcher Dé 
Flanigen geraakt werd. Hij 
mocht weliswaar naar het 
eerste honk, maar het duurde 
toch even voor de pijnlijke arm 
hersteld was. Hoofddorp open-
de al in die eerste slagbeurt op 
basis van een veldfout en een 
2-honkslag de score, 2-0. Ook 
in tweede slagbeurt maakte 
ZSC een veldfout, die samen 
met een honkslag voor 4-0 
zorgde. Goed werk van de 
Zandvoortse outfielders voor-
kwam dat de verre klappen 
van de Hoofddorpse aanval de 
achterstand nog groter maak-
ten. In 3e en 4e inning voerde 
Hoofddorp de voorsprong op 
naar de einduitslag van 10-0. 
Tjeerd Buijs werd de verlie-
zende werper met 0x3-slag, 
2x4-wijd en 10 honkslagen te-
gen. Zijn veld maakte 4 fouten. 
Han van Soest was de enige 

ning behaald. Ondanks dat 
coach Rob Til andere ver-
plichtingen had, wonnen 
onze plaatsgenoten met 
20-18.

Grootebroek en Spijkenisse, 
zijn ze steeds 1e geworden. 
In Edegem konden zij zich 
meten met de rest van 
Europa. Het duo werd knap 
1e in hun poule en bereik-
te de finale, wat een zeer 
fraaie prestatie op zich was. 
Helaas verloren ze die in 2 
sets van een duo sterk spe-
lende Franse meisjes. In het 
singletoernooi is Imke knap 
tot de kwart finale doorge-
drongen. In het gemengd 
dubbel, met haar Duitse 
partner Tim, haalde ze zelfs 
de halve finale. 
We zullen vast nog veel over 
dit badmintontalent horen.

er slechts een gedeelte van 
de spelers in staat om mee te 
gaan en een zware wedstrijd 
lag in het verschiet. Lions 
begon voortvarend en sloot 
het eerste kwart, mede door 
een zeer strakke verdediging, 
met een 13-19 voorsprong af. 
Het tweede kwart was ech-
ter voor de gastheren die 
bij rust voorstonden met 
32-31. Het derde kwart ging 
de vermoeidheid bij Lions 
parten spelen. Flashing ging 
rondpassen en vond telkens 
hun schutter, die zaterdag 
met scherp schoot. Dat uit-
eindelijk de nederlaag nog 
binnen aanvaardbare mar-
ges bleef is te danken aan 
Sander Verboom die in het 
laatste kwart op dreef was. 
Eindstand: 73-64.
De heren van The Lions be-
gonnen het seizoen sterk en 
stond halverwege op een 
gedeelde 4e plaats. Daarna 
kwam echter de malaise 
door schorsingen en blessu-
res en zakte het team naar 
een 9e eindplaats, gelukkig 
genoeg om ook volgend sei-
zoen in de rayonklasse uit te 
komen. In de wandelgangen 
wordt gefluisterd dat Marvin 
Martina komend seizoen 
weer voor de Zandvoortse 
basketbalclub zal uitkomen. 
Ook de namen van Alain 
Clark, Philip Prins en Viktor 
Valjavec worden in dezelfde 
context genoemd. Mochten 
de geruchten waar zijn, dan 
liggen er volgend seizoen 
weer mooie basketbalavon-
den in het verschiet. Maar 
eerst zien, dan geloven!

ZSC-slagman die een honkslag 
produceerde.

Dames
Het damesteam van ZSC is 
de competitie uitstekend 
begonnen. Op Duintjesveld 
werd Olympia Haarlem 7 met 
10-6 verslagen. In de eerste 
slagbeurt nam ZSC een 6-0 
voorsprong door runs van 
Valkensteijn, Lagas, Renardal, 
Anke Koning, Sylvia Koper en 
Sandra Castien. Door runs van 
Lagas in de 2e inning en Wilma 
van Riemsdijk in de 3e  inning 
werd het 8-0. Nadat Olympia 
in de 5e inning had geprofi-
teerd van zwakke momenten 
in de ZSC-verdediging en terug 
kwam tot 8-6, zorgden Castien 
en Tessa Bol in de slotinning 
voor de 10-6 overwinning. Van 
Riemsdijk was de winnende 
werpster met 2x3-slag, 1x4-
wijd en 2-honkslagen tegen. 
De ZSC-verdediging maakte 3 
fouten.

De 11-jarige Imke van der Aar

Het 11-jarige Zandvoortse badmintontalent Imke van der 
Aar, lid van badmintonvereniging Duinwijk uit Haarlem, 
heeft tijdens het paasweekend een meer dan puike prestatie 
geleverd. In Edegem, België, behaalde zij tijdens een groot 
internationaal toernooi, bij badmintonvereniging Olve, in 
het meisjes dubbel een buitengewoon mooie 2e plaats.

Afgelopen zaterdag zijn de laatste (na)competitiewed-
strijden van de Zandvoortse dames en heren gespeeld. De 
dames moesten een 23 punten voorsprong in de nacom-
petitie om de 7e plaats in de Amsterdamse Apollohal ver-
dedigen tegen The Falcons en de heren speelden in Heiloo 
tegen het plaatselijke Flashing hun laatste reguliere com-
petitiewedstrijd. Beide teams kwamen zonder punten te-
rug naar Zandvoort.

Het herensoftbalteam van ZSC heeft in de uitwedstrijd fors 
moeten buigen voor tegenstander Hoofddorp Pioniers. 
Hoofddorp was zowel aanvallend als verdedigend een ma-
tje te groot, de 10-0 nederlaag gaf de verhoudingen dan 
ook goed weer. De dames wonnen wel, van Olympia 7.

handbal badmintonbasketbal

softbal
Nigel Berg passeert de keeper voor de 1-1

Susanne Trik

TCZ met beide benen  
weer op de grond

ZSC’04 speelt zich warm voor nacompetitie

Het seizoen begon vorige 
week zo hoopgevend na de 
6-2 winst op het Sittardse 
SLTC. Afgelopen zondag ech-
ter werd al snel duidelijk dat 
de Zandvoortse routine niet 
in staat was het vrij jonge 
team van De Lobbelaer, dat 
aan het einde van het vorige 
seizoen promoveerde naar 
de Hoofdklasse, tegenstand 
te bieden. Het TCZ-team had 
ook nog te kampen met een 
geblesseerde Andrea v.d. 
Hurk, die waarschijnlijk ook 
de komende wedstrijd zal 
moeten missen in verband 
met een schouderblessure. 
De andere geroutineerde 
dame van de afgelopen jaren, 
oud Nederlands Kampioen 
dubbel Mireille Bink, heeft 
een zware polsblessure en 
moet voor haar tenniscarriè-
re vrezen. Ook de nieuweling 
dit jaar, Menno v.d. Zweep, is 
nog niet blessurevrij.

Het was eigenlijk al na de 
beide enkelpartijen een be-
keken zaak. Susanne Trik was 
tegen Franziska Etzel niet in 
staat om een wedstrijdpunt 
voor Zandvoort veilig te stel-
len. Ze verloor met twee keer 
6-4. Invalster Laurette v.d. 
Knaap kon niet winnen van 
Angelique v.d. Meet hoewel 
het weinig scheelde. Coach 

Afgelopen vrijdagavond 
moest ZSC’04 aantreden te-
gen Badhoevedorp. Een gesle-
pen ploeg die al een paar keer 
de betere ploegen in deze 
tweede klasse onderuit wist 

Hans Schmidt: “Dat greintje 
geluk dat je nodig hebt om 
een bal net aan in te slaan, 
hadden wij vandaag abso-
luut niet en bij hun viel alles 
net wel. Laurette had zeker 
meer verdiend.”

Sander Konings had een 
regelrechte offday en kon 
dus geen potten breken. 
Tony Holzinger had met een 
beetje meer geluk voor het 
eerste punt kunnen zorgen. 
Hij had in de tiebreak om 
de eerste set een 2-0 voor-
sprong maar kon die niet 
vasthouden, waarna hij de 
tweede set met 6-4 verloor. 
“En dan sta je na twee en-
kelpartijen ineens met 4-0 
achter. Daar hadden we niet 
op gerekend”, aldus Schmidt. 
Bij de dubbels kwamen 
de kleine pijntjes van de 
Zandvoorters naar boven. 
Alleen de beide dames kon-
den hun partij winnen. Toen 
ook nog de beide mixed dub-
bels voor de thuisclub waren 
kon Schmidt terecht spreken 
van een rampdag. “Als we nu 
twee of drie partijen hadden 
gewonnen, dan was de ne-
derlaag wat meer te verdra-
gen geweest. Nu echter gaan 
we met één schamel puntje 
terug naar huis”, sloot de te-
leurgestelde coach af.

te halen. ZSC’04 had enige 
moeite, maar had toch het 
betere van het spel. ZSC’04 
wist de score open te breken 
en bouwde heel voorzichtig 
de voorsprong uit. Toch kwa-

Het paradepaardje van Tennisclub Zandvoort (TCZ) staat 
na de ontluisterende nederlaag tegen De Lobbelaer/Yon-
ego weer met de beide benen op de grond. Onze plaats-
genoten konden alleen het dames dubbel als winstpunt 
noteren. Alle andere partijen bleven in Zevenbergen en 
Zandvoort leed dus een 7-1 nederlaag.

De Zandvoortse vriendenploeg van ZSC’04 had er niet echt 
op gerekend. Het doel was handhaving in de tweede klas-
se, maar door een goed begin en een redelijk slot, staan 
de Zandvoorters nu toch mooi derde en kan het zelfs nog 
tweede worden. “Dat was meer dan waar we voor gingen”, 
zo stelde coach Marcel Paap na afloop. 

tennis

zaalvoetbal

men de bezoekers terug tot 
4-2 en 5-3. Vooral de derde 
goal van de Badhoevedorpers 
kwam met enig fortuin tot 
stand. Doelman Sander van 
der Wal liet de bal door zijn 
handen glippen.

De sluitpost herstelde ech-
ter zijn fout met een prima 
goal. De keeper stond heel 
even te ver voor zijn doel, 
waardoor Van der Wal met 
een mooie uittrap zijn col-

Sterker SV Zandvoort verliest toch van HBOK

In theorie is het mogelijk 
dat Zandvoort tot het spe-
len van nacompetitie voor 
lijfsbehoud in de 2e klasse 
wordt gedwongen. De laat-
ste twee ronden van deze 
competitie moeten dat uit-
maken. Voordeel is dat de on-
derste vier ploegen komend 
weekend tegen elkaar uitko-
men. Zandvoort ging voor de 
derde keer naar Amsterdam 
noord om HBOK te bestrij-
den. De eerste keer werd het 
veld op het laatste moment 
door de scheidsrechter af-
gekeurd en de tweede keer, 
vorige week, kreeg de arbiter 
van dienst in de 24e minuut 
een kuitblessure waardoor 

hij niet verder kon. Het res-
tant van deze wedstrijd, de 
laatste 20 minuten van de 
eerste helft en de tweede 
helft, werd afgelopen zater-
dag uitgespeeld.

20 minuten zijn 20 minuten 
maar de scheidsrechter vond 
van niet. Hij beïnvloedde 
daardoor de wedstrijd op 
een negatieve manier voor 
Zandvoort omdat de gasthe-
ren ruim 3 minuten in bles-
suretijd voor de 1-0 zorgden. 
Die blessuretijd werd wel 
heel ruim genomen door de 
man ‘in het zwart’. Vijf mi-
nuten trok hij bij voor een 
blessurebehandeling die, 

De eindelijk uitgespeelde wedstrijd HBOK – SV Zandvoort zaterdag heeft nog niet een defi-
nitief ‘veilig zijn’ voor het team van trainer Piet Keur opgeleverd. Ondanks een sterke twee-
de helft van onze plaatsgenoten, werd er toch een 4-2 nederlaag in Zunderdorp geleden.

voetbal - zaterdag

naar zijn eigen zeggen na 
afloop, niet langer duurde 
dan anderhalve minuut. “Als 
we dat doelpunt niet tegen 
krijgen, praat je over een heel 
andere tweede helft”, aldus 
doelman Boy de Vet.

Zandvoort begon sterk aan 
de tweede helft en was 
meer voor het doel van 
de tegenstanders te vin-
den dan andersom. Na een 
tiental minuten kon Nigel 
Berg, na een aantal schitte-
rende passeerbewegingen, 
de doelman van HBOK te 
verslaan. Nog geen vijf mi-
nuten later moest De Vet 
opnieuw naar de touwen na 

een misverstand, maar ook 
het verkeerd beoordelen van 
de situatie door hem was er 
debet aan, in de Zandvoortse 
verdediging. Opnieuw was 
Zandvoort in staat om veer-
kracht tonen. Na een vrije 
trap van Berg, die doorgekopt 
werd door Remko Ronday, 
was het Sebastiaan Kaales 
die de 2-2 liet aantekenen. 
Diezelfde Kaales stond aan 
de wieg van de 3-2. Hij haal-
de onbedoeld zijn directe 
tegenstander in het straf-
schopgebied onderuit met 
een penalty als gevolg. Deze 
buitenkans werd door Daan 
Braspenning vlekkeloos ach-
ter De Vet geschoten, 3-2. In 
de gedachte dat Zandvoort 
niets aan een nederlaag 
had maar één punt genoeg 
is voor lijfsbehoud, kwam in 
de laatste minuut De Vet bij 
een corner voor zijn ploeg 
mee naar voren. De voorzet 
werd echter afgewend en De 
Vet was te laat terug op zijn 
plaats. De 4-2 nederlaag was 
een feit.

Komende zaterdag speelt SV 
Zandvoort de laatste thuis-
wedstrijd van dit seizoen te-
gen de nummer 2, Marken. 
Tijdens deze wedstrijd wordt 
afscheid genomen van twee 
markante voetballers van SV 
Zandvoort: Michel Schraal 
en Sander ‘Guus’ Hittinger. 
Deze wedstrijd begint om 
14.30 uur.

lega volledig verraste en 
bracht daarmee de score op 
6-3. Badhoevedorp deed nog 
wat terug, maar met een 
slotakkoord van 7-4 konden 
de Zandvoorters tevreden de 
kleedkamer in gaan. 

Voor ZSC’04 begint nu de fase 
van de nacompetitie die uit 
kan monden in een promotie/
degradatieduel tussen een 
eerste klasser en een tweede 
klasser.

  Bezoek ook eens onze website: 
  www.sportinzandvoort.nl



royaal dakterras nieuw

M. van St. Aldegondestraat 1
Vindt u verbouwen geen probleem en heeft u altijd al de wens gehad om 
een woning geheel naar eigen smaak en indeling in te richten…? 
Deze vrijstaande 20-er jaren woning met voortuin staat in de geliefde 
watertorenbuurt, is rustig gelegen en het strand is bijna aan de overkant 
van de woning. 

Begane grond: Nog in te delen oppervlakte ca. 8.70 x 9.10
1e verdieping: Nog in te delen oppervlakte ca. 8.70 x 5.25
Vliering: Ruime bergvliering

Na verbouwing een heerlijke gezinswoning•	
Op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer•	
Gebruiksoppervlakte thans ca. 125 m² •	

Vraagprijs € 229.000,-- 

Van Lennepweg 155
Deze 4 kamer maisonnette ligt op de 2e en 3e (tevens hoogste) verdieping van 
een kleinschalig complex, beschikt over een royaal zonnig dakterras (ca. 45 m²) 
met vrij uitzicht over de duinen, een vleugje zeezicht en een kleiner 2e terras.
Het complex is in 1999 gebouwd en heeft een afgesloten parkeergarage en 
berging.

2 terrassen•	
3 slaapkamers•	
Berging in de onderbouw•	
Op loopafstand van het strand en openbaar vervoer•	
Eigen parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage•	
Gebruiksoppervlak ca. 108 m² (excl. terrassen)•	

Vraagprijs € 349.000,-- 

vrijstaand

nieuw

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

Grote Krocht 14
Voor wie een royaal penthouse zoekt dat aan alle wensen voldoet….
Op ‘eenzame’ hoogte, midden in het gezellige centrum van Zandvoort, ligt 
dit prachtige royale penthouse met ruime serre, riant zonnig dakterras, 3 
slaapkamers en 2 parkeerplaatsen. Het kleinschalige complex residence “La 
Grande Caverne” beschikt over een lift en een inpandige parkeerkelder met 
bergingen. 

Ruim penthouse met veel lichtinval •	
Volledige privacy door de vrije ligging•	
Bijzonder vormgegeven hoog plafond in de woonkamer•	
Zonwering rondom •	
Berging en 2 parkeerplaatsen in de parkeerkelder•	
Midden in het centrum en toch rustig gelegen•	
Gebruiksoppervlakte circa 140 m² (excl. dakterras van ca. 110 m²)•	

Vraagprijs € 735.000,-- (incl. 2 parkeerplaatsen)

in prijs verlaagd

Van Speijkstraat 2/195
Schitterend, luxe en royaal appartement op de 5e verdieping met prachtig 
uitzicht over de duinen en met zeezicht.  
Het appartement beschikt over een ruime lichte living, luxe open keuken, 
eetkamer met toegang tot het terras, gastenkamer met eigen badkamer en 
een masterbedroom met een luxe badkamer.
Het complex telt slechts 1 appartement per etage en is alleen bereikbaar via 
een beveiligde lift die direct uitkomt in het appartement. Bij de vraagprijs 
inbegrepen is de dubbele garagebox met elektrisch bedienbare deur in de 
afgesloten parkeergarage.

Perfect onderhouden en zo te betrekken!•	
Licht, luxe, royaal en sfeervol appartement•	
Gebruiksoppervlak ca. 160 m² (incl. terras)•	

Da Costastraat 5
Aan klein plantsoen gelegen 20-er jaren tussenwoning met 3 slaapkamers, 
knusse zonnige patio op het zuiden en achterom.
Het is een kindvriendelijke woonomgeving en binnen 5 minuten bent u al in 
het centrum van Zandvoort.

Geheel voorzien van dubbele beglazing•	
Alle slaapvertrekken beschikken over paneeldeuren•	
Vrij parkeren•	
Bouwjaar ca. 1928•	
Oplevering in overleg•	
Gebruiksoppervlakte ca. 75 m² •	

Vraagprijs € 229.000,-- 

Ronald Ketellapperstraat 35
Bent u op zoek naar een appartement maar u wilt wel een tuin, kom dan 
naar deze 3-kamer maisonnette in het gezellige en kindvriendelijke Park 
Duijnwijk kijken. Behalve de zonnige achtertuin op het westen met achterom 
heeft deze woning ook een balkon welke uitkijkt over de binnentuin van 
complex Korinthe. De woning beschikt over 2 slaapkamers, een lichte woon-
kamer met half open woonkeuken en ook de inpandige parkeerplaats willen 
wij niet onbenoemd laten. 

Bouwjaar 2000•	
Centraal gelegen t.o.v. strand, winkels en openbaar vervoer •	
Gebruiksoppervlakte. ca. 90 m²  •	

Vraagprijs € 249.000,-- (incl. parkeerplaats) 

nieuw

Oranjestraat ca.1915

Vraagprijs € 579.000,-- 
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In Zandvoort zijn tijdens de jaarlijkse lintjesregen drie in-

woners ‘In naam van de koningin’ gedecoreerd door bur-

gemeester Niek Meijer. Twee Zandvoortse ingezetenen 

kregen de hoge onderscheiding Ridder in de Orde van 

Oranje Nassau en één kreeg voor zijn verdiensten binnen 

de Zandvoortse gemeenschap de onderscheiding Lid in 

de Orde van Oranje Nassau.
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Peter Tromp
Peter Tromp is een meer 

dan bekende Zandvoorter. 

Hij zet zich al jaren belan-

geloos in Zandvoort in voor 

diverse organisaties zoals 

Stichting Classic Concerts, 

het Zandvoorts Mannenkoor 

en de OVZ en is voor die 

‘clubs’ meer dan actief. Een 

Burgemeester heeft drie Zandvoorters een lintje opgespeld

totaal verraste Peter Tromp 

(56) mocht dinsdagavond 

tijdens de repetitie van 

‘zijn’ mannenkoor in het 

Gemeenschapshuis de ver-

sierselen behorende bij Lid in 

de Orde van Oranje Nassau 

van de burgemeester ont-

vangen. Bij de beoordeling 

zijn met name de activiteiten 

van Tromp ten behoeve van 

de Ondernemers Vereniging 

Zandvoort en op cultureel 

gebied heeft verricht van be-

lang geweest. Hij is iemand 

die zich geruime tijd ten bate 

van de samenleving heeft in-

gespannen, aldus het kapittel 

in de beschikking.

Pien Oijevaar
Woensdagochtend kreeg 

een eveneens zeer verraste 

drs. Pien Oijevaar (59) in de 

raadszaal de versierselen 

behorende bij Ridder in de 

Orde van Oranje Nassau 

opgespeld. Zij was met een 

smoes naar het raadhuis ge-

woord kunnen vinden op al 

hun vragen, psychosociaal 

en maatschappelijk. En dat 

zijn opvallende prestaties die 

voor de samenleving grote 

waarde hebben, aldus het 

kapittel in de beschikking.

Ted van der Leeden
Ted van der Leeden (76), in 

eerste instantie meer dan 

verrast en later apetrots, 

mocht in zijn werkomgeving 

in Wassenaar zijn Koninklijke 

Onderscheiding (KO) Ridder 

in de Orde van Oranje Nassau 

door de burgemeester opge-

speld krijgen. Een bijzondere 

gebeurtenis want het is al-

leen met toestemming van 

de plaatselijke burgemeester 

toegestaan dat een collega 

van hem binnen zijn gemeen-

De Mannetjes

Lintjes

1 van de 3 is een vrouw, 
dat is keurig volgens het 

landelijk gemiddelde.
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•  4 Tompoucen halen 
    3 betalen

Nieuw in ons assortiment:  
div. vruchtensappen en jam  
van landgoed Mariënwaerdt 

Stap ook eens binnen voor  
een lekker bakje kofie, of  
een broodje belegd met een 
heerlijke ambachtelijke salade.

Op 4 mei speciale 
herdenkingsbijeenkomsten. 

Vanaf 19.30 uur start de Stille Tocht. 
Respecteer deze ceremonie. 

Betracht stilte. 
In de gemeente-advertentie vindt u het complete programma. 

lokt. Wethouder Gert Toonen 

zou een onderhoud met haar 

hebben over haar vakgebied. 

Zij is namelijk deskundig op 

het gebied van ‘E-mental he-

alth’ toepassingen voor jon-

geren tussen de 12 en 22 jaar. 

Zij is oprichtster en project-

leidster van PratenOnline, 

een E-mental health inter-

ventie, volgens de principes 

van de Oplossingsgerichte 

Therapie, voor jongeren met 

depressieve, suïcidale en 

angstklachten. Daarnaast 

is zij als initiatiefneemster 

betrokken bij de ontwikke-

ling van 113Online.nl, een 

internet omgeving voor per-

sonen in levensnood, en bij 

de ontwikkeling van myol.

nl, een internettoepassing 

waar jongeren een ant-

tegrenzen een officiële han-

deling verricht met ambtske-

ten. Burgemeester Hoekema 

voldeed met groot plezier aan 

het verzoek van Meijer en kon 

zelfs een gaatje vinden om 

erbij aanwezig te zijn. Bij de 

beoordeling zijn met name 

de activiteiten van hem bin-

nen het landelijke kerkelijke 

jeugdwerk, voor een school 

waaraan hij al meer dan 55 

jaar verbonden is en als be-

heerder van de kunstcollectie 

van de overleden beeldend 

kunstenaars Jaap Bouhuys en 

Nel Klaassen van belang ge-

weest. Hij heeft zich geruime 

tijd ten bate van de samen-

leving ingespannen en ande-

ren gestimuleerd, aldus het 

kapittel voor de civiele orden 

in de beschikking.

STIJLVOLLE 
ZONNEBRILLEN

op sterkte 
al vanaf € 189,- 

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466

en daarna naar

zeepkistenrace

Auto Strijder
Zandvoort

30 April
open van

09:00 - 17:00

Peter Tromp Pien Oijevaar Ted van der Leeden
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cartoon Hans van Pelt
Op het zonnige terras van het Wapen van Zandvoort vond vrijdagavond 24 april het  

eerste, door D66 Zandvoort georganiseerde politiek café plaats. Onder het genot van  

een drankje konden Zandvoorters met een nieuwe ploeg D66’ers praten over wat ze  

bezighoudt in hun eigen gemeente. 

De nieuw leven ingeblazen 

Zandvoortse partij wil met 

dit initiatief de Zandvoortse 

politiek goed toegankelijk 

maken. D66 Zandvoort stelt 

momenteel een programma 

samen en inbreng van alle 

Zandvoorters is daarvoor hard 

nodig. Veelbesproken onder-

werpen waren de Midden-

De politie stelt een onder-

zoek in naar een mishan-

deling van een 48-jarige 

Zandvoorter. Agenten trof-

fen vrijdagavond 25 april in 

een horecabedrijf aan de 

Haltestraat de man buiten 

westen aan. Door het ge-

alarmeerde ambulanceper-

soneel is hij naar een zie-

kenhuis vervoerd waar bleek 

boulevard, bedrijvigheid en 

bewoning, fietspaden en het 

Zandvoortse culturele leven, 

maar ook de aantrekkelijkheid 

voor jongeren en jonge gezin-

nen en de geweldige manier 

waarop de gemeente het 

dorp schoonhoudt kwamen 

aan bod. D66 zal deze onder-

werpen dan ook zeker mee-

dat hij een gebroken oogkas 

en jukbeen had opgelopen. 

Daar is hij aan geopereerd. 

De politie heeft hem nog 

niet kunnen horen. Bekend 

is dat hij betrokken is geraakt 

in een vechtpartij met een 

andere man. Getuigen van 

de vechtpartij worden ver-

zocht zich te melden bij de 

politie via 0900 - 8844.

nemen in haar programma. 

Het volgende politiek café 

zal in het teken staan van de 

Europese verkiezingen en hoe 

de gemeente zich verhoudt 

tot Europa. In de toekomst 

zullen ook landelijk bekende 

sprekers worden uitgenodigd. 

Vrijdag 29 mei, van 17.00 tot 

19.00 uur.

Eerste politiek café groot succes 

Onderzoek naar mishandeling

Volgens mij…
wordt het weer een gezel-

lige Koninginnedag. Het 

oranjecomité heeft zijn best 

gedaan en brengt een geva-

rieerd programma. De tra-

ditionele rommelmarkt zal 

ook nu weer niet ontbreken. 

Ik vind het altijd geweldig 

om even lekker te snuffelen. 

 Ik weet nog als de dag van 

gisteren dat mijn kinderen 

ook op de markt stonden. 

Weken van tevoren werden 

de zolders van de familie 

en vrienden afgeschuimd 

naar iets bruikbaars. Op 

de ochtend zelf was het 

hele huisgezin al vroeg uit 

de veren om maar zo snel 

mogelijk een goed plekje te 

vinden. Na afloop kochten 

mijn kinderen van hun ver-

diende centjes weer allerlei 

andere troep. En zo werd 

m’n zolder weer met rotzooi 

gevuld voor de volgende 

Koninginnedag. Ondanks 

alles had het wel iets. 

 Alleen dit jaar is het 

de eerste keer dat ik geen 

Koninginnedag in Zandvoort 

vier. Wel een raar gevoel om 

tijdens het feest der feesten 

in het buitenland te zijn. 

Geen aubade, rommelmarkt, 

oranjebitter, zeepkistenrace 

en vroeg de vlag uit steken! 

Niets van dat alles. Het is 

een keuze die je maakt 

wanneer je een datum voor 

je vakantie prikt. Meestal 

probeer ik rekening te hou-

den met verjaardagen wat 

vaak al moeilijk is. Dit jaar is 

de keuze op Koninginnedag 

gevallen. Ach, zo erg is het 

niet! Wel heb ik besloten 

om mijn oude vlag in de 

koffer te stoppen want die 

is voor mij heilig. Ik heb hem 

van mijn moeder gekregen 

toen ze naar het bejaarden-

huis ging. “Kind, wees er 

zuinig mee. De vlag hebben 

wij tijdens de oorlog ver-

stopt”, vertelde ze emotio-

neel. Inmiddels zitten in het 

doek gaatjes en de kleuren 

zijn flets. Ook nu zal 

mijn vlag als eerste 

wapperen maar dan 

op Kreta. Wie weet 

win ik als troostprijs 

wel de taart! N
e
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burgerlijke stand
18 APRIL - 23 APRIL 2009

Geboren: 
Robine Claartje, dochter van: Koel, Patrick Hendrik en: 

Mesman, Chantal Nicolette.

Mohamed Aleem Shiraaz, zoon van: Ismail, Mohamed-Feroz 

en: Hoesenie, Laila Wahida Takdiran.

Bente Féline, dochter van: Kraan, Jacobus Johannes en: 

Bruijnzeel, Diana Bianca. 

Gehuwd:
Breuker, Theodorus Bernardus en: Kruithof, Johanna 

Wilhelmina.

van der Ploeg, Sandra en: Weller, Melissa Lynn.

Bruijnzeel, Richard en: Wiebes, Ellen.

van der Mije, Willem en: van Bakel, Rianne Manon.

Overlijden:
van der Sluis, Wilhelmus Johannes Theodorus, oud 47 jaar.

Brandse, Jan Simon, oud 85 jaar.

Ruigrok, Johannes Martinus, oud 61 jaar.

familieberichten
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colofon

ZONDAG 3 MEI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Heer H. Hartog

kerkdiensten 

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Verras moeder met
een Moederdag brunch

volwassenen € 17,50 
kinderen € 7,50

Reserveren gewenst:023-5713200
www.beachclubtien.nl

apr w a t e r

Hoog Laag Hoog HoogLaag
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restaurant aan het strand
waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl

politiebericht

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Wanneer de lente komt

En als ik dan al dood ben

Zullen de bloemen net zo bloeien

En de bomen zullen niet minder 

groen zijn dan het vorig voorjaar

        Fernando Pessoa

Dankbaar voor de vele jaren,  

waarin wij van haar mochten genieten,

nemen wij nu afscheid van onze lieve moeder,

grootmoeder en overgrootmoeder

Hedwig Koper – Weihrauch

Hetty
Sinds 1996 weduwe van Jan Koper

    * 25 augustus 1913       † 25 april 2009

Hetty en Piet †

Addy †  en Ger †

Annelies en Dick

Wil en Tonny

Kleinkinderen en  

achterkleinkinderen

Correspondentieadres:

Fahrenheitstraat 72

2041 CJ  Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Deze flat zal plaats moeten maken voor nieuwbouw

De Annie Poulisse in actie

Woonstichting De Key gaat als eerste grootschalige her-

ontwikkelingsproject in Zandvoort, het flatgebouw aan 

de Sophiaweg aanpakken. Het gebouw, waarin 37 appar-

tementen zijn gehuisvest, voldoet niet meer aan de eisen 

van deze tijd. Dat werd afgelopen woensdag tijdens een 

presentatie bij de commissie Projecten & Thema’s door De 

Key naar buiten gebracht.

Op de nationale reddingbootdag trekken de bemannings-

leden van deze reddingstations alle registers open om be-

langstellenden een kijkje te geven in de wereld van het 

reddingwezen. Het is een belevenis voor jong en oud. 

Het herontwikkelingsproject 

is onderdeel van de prestatie-

afspraken die De Key met de 

gemeente Zandvoort heeft 

gemaakt. Drie medewerkers 

van De Key hadden onder an-

dere een maquette meegeno-

men om de plannen te visua-

liseren. Verder verduidelijkten 

zij het een en ander aan de 

commissie. Op de plaats van 

het huidige flatgebouw ko-

men in 4 blokken met 60 so-

ciale huurwoningen en een 

aantal koopwoningen erom-

heen. De bewoners van het 

Een kijkje in het boothuis, 

film over de historie van 

Station Zandvoort en een 

stukje meevaren op de red-

dingboot. Het kan allemaal 

op deze dag.

De reddingstations zijn altijd 
flatgebouw zijn ondertus-

sen ingelicht over de plan-

nen van De Key en zouden 

binnen zuid Kennemerland 

(tijdelijk?) kunnen verhuizen. 

Dit was voor Willem Paap 

(SZ) reden om vragen te 

stellen. Hij heeft zich in het 

verleden al regelmatig druk 

gemaakt over deze verhui-

zingen buiten Zandvoort en 

is er nog steeds tegen. “Deze 

mensen moeten niet in zuid 

Kennemerland gehuisvest 

worden, dat moet binnen 

Zandvoort”, vindt hij.

op zoek naar gemotiveerde 

vrijwilligers die redder willen 

worden. Geïnteresseerden 

zijn dan ook zaterdag 2 mei 

van 10.00 tot 16.00 uur van 

harte welkom in het boot-

huis van de Zandvoortse 

KNRM, Thorbeckestraat 6. 

Huis in de Duinen
Het agendapunt over de in-

tegrale herontwikkeling van 

het gebied Huis in de Duinen 

en het Wim Gertenbach  

College was volgens wet-

houder Wilfred Tates veel te 

prematuur op de agenda ge-

zet. “Als u erover wilt praten 

vind ik dat prima maar ik kan 

er absoluut niets over zeg-

gen. Het op de agenda zet-

ten kwam echt niet bij mij 

vandaan”, zei hij bij aanvang. 

In tegenstelling tot hetgeen 

in de Woonvisie is verwoord 

worden varianten onder-

zocht om de totale capaci-

teit, verzorging en wonen, 

van het zorgcentrum Huis 

in de Duinen terug te bou-

wen binnen het plangebied 

Huis in de Duinen en het 

Wim Gertenbach College. 

Deze mogelijkheid zou het 

college, naast drie andere 

vairanten, ook onderzocht 

willen hebben. Tates kon 

op een vraag van Liselot de 

Jong (GL) niet exact aan-

geven wanneer er een be-

spreekbaar stuk zal liggen. 

Hij wil met deze materie 

zeer zorgvuldig omgaan 

omdat het de entree van 

Zandvoort is. “Het gebied is 

eigendom van de gemeente 

Zandvoort. Het is ons ta-

felzilver, daar moeten we 

voorzichtig mee omgaan. 

Ik verwacht dat er binnen 

enkele weken een aantal 

deelonderzoeken gereed zal 

zijn”, sloot hij af.

De Key gaat Sophiaweg herontwikkelen

Kijkje in de keuken van 

KNRM-station
Politiek

Verslag commissie Projecten & Thema’s, d.d. 22 april

Afsluiting Zeeweg
In verband met de Stille Tocht naar de Erebegraafplaats 

wordt de Zeeweg op maandag 4 mei  van 18.15 uur tot 20.05 

uur voor alle verkeer afgesloten. Het verkeer zal worden  

omgeleid via Aerdenhout en Bentveld. 
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Foto’s Koninginnedag

De gemeente Zandvoort besteedt terecht veel aandacht aan het vermijden van 

zwerfafval op het strand. Kennelijk zijn er nog steeds strandbezoekers die denken 

dat je ongegeneerd afval kunt achterlaten. Jammer, want dat leidt niet tot een 

kostenreductie en een gewenst beeld. De voornaamste beleidsregels inzake het 

schoonhouden van het strand zijn de volgende. In de maanden oktober-februari 

wordt het strand minimaal schoongemaakt. Voornamelijk vanwege het kos-

tenaspect en ook vanuit de stelling: ‘de zee neemt en de zee geeft…’. Er staan in 

die periode beperkt afvalbakken. Per medio februari wordt al het aangespoeld en 

vrijgewaaid afval systematisch verwijderd en worden de afvalbakken geplaatst. 

Vanaf 1 februari zijn de strandpachters verantwoordelijk voor het schoonhouden 

van het door hen gepachte deel tot aan de vloedlijn en de gemeente voor de vrije 

stukken. Vanaf die datum wordt eveneens door de gemeente het strand machinaal 

gereinigd, oplopend van eens per week tot dagelijks, afhankelijk van de drukte en 

van het seizoen. In dezelfde cyclus worden de afvalbakken geleegd. Alle strandbe-

zoekers hebben dan meer dan voldoende mogelijkheden om afval kwijt te raken. 

Je struikelt als het ware over de afvalbakken van de pachters, de visventers, en die 

van de gemeente. Daarnaast kun je bij bijna alle strandtenten afvalzakken krijgen, 

die door de gemeente i.s.m. Nederland Schoon gratis beschikbaar worden gesteld. 

Honden worden beperkt toegelaten, maar dat is geen probleem, want ook op het 

strand geldt aanlijn- en een poepopruimgebod…..

SCHOON OP HET LAND; SCHOON OP HET STRAND

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

kinderen met leukemie in Turkije. Zijn 

wandeltocht is te volgen via www.wan-

delenvoorintegratie.nl. 

Minigolfbaan

Afgelopen week is gestart met de 

bouw van een nieuwe minigolfbaan 

bij Sunparks Zandvoort aan zee. De 

oude baan vond directeur Boudewijn 

van Vilsteren maar een ‘recht toe, recht 

aan’-baan en hij en zijn gasten waren 

er behoorlijk op uitgekeken. De nieuwe 

wordt, via een juttersthema, verbonden 

met een scheepswrak en uitkijktorens 

en zal bestaan uit 18 holes, 6 gemakke-

lijke, 6 medium en 6 moeilijke; behoorlijk 

spannend dus! Naar verwachting kan de 

nieuwe baan eind mei in gebruik geno-

men worden.

Bierpulwedstrijden 
De 1e Zandvoortse Kampioen  schappen 

Bierpulschuiven zijn een feit. Vorige 

week zaterdag stonden 32 ‘sportmensen’ 

tegenover elkaar in een waar spektakel: 

bierpulschuiven op een baan van een 80 

cm. breed. Normaal zijn de banen zo’n 3 

tot 5 meter lang maar de uitbaters van 

de Lamstrael moeten gedacht hebben 

“als je het doet, doe het dan goed”, want 

er stond een zeven meter lange baan op 

het biljart en twee tafels. De bedoeling 

is om met de bierpullen zo veel moge-

lijk punten te halen. Aan het eind van de 

baan staan vakken waarmee respectieve-

lijk 20, 60. 120 en 180 punten te behalen 

zijn. Alleen komt er na de 120 een groot 

gat en ja, als je te hard gooit verdwijnt 

je bierpul en dus 0 punten. Zowel de da-

mes als de heren hebben een gezellige 

en sportieve avond beleeft en ook voor de 

vele toeschouwers was het een leuk initi-

atief en het zal zeker een vervolg hebben. 

De wisselbeker en eerste prijs ging naar 

Bert v.d. Veld, tweede werd Peter Loos en 

de derde prijs ging naar Arthur Paap die 

tevens de hoogste score (1100) in de voor-

ronde had laten noteren.

Hondsbrutale vos

Vorige week was in deze krant een ar-

tikel te lezen over een ‘bedelvos’. In de 

woonomgeving van de familie Wijsman 

is het niets bijzonders meer dat er vossen 

en herten op straat en door hun tuinen 

lopen. Op een koude winteravond, toen 

de vrouw des huizes hun puppy uitliet, 

kwam er een vos naar haar toe die de 

kleine hond zeer interessant bleek te vin-

den. Zij vond het wel wat eng maar de 

vos bleek geen kwaad te willen. Sterker 

nog, toen zij in haar tuin de riem weer 

afdeed, kwam die vos over het hek ge-

sprongen en renden en speelden de twee 

dieren met elkaar. De vos kwam regelma-

tig terug en zat zelfs regelmatig voor de 

tuindeuren naar binnen te kijken of het 

hondje ‘buiten kwam spelen’. Men ver-

moed dat de tuin het territorium van de 

vos al was voordat de hond in huis kwam. 

Een dierenarts die om advies werd ge-

vraagd zag hier geen kwaad in. Op You 

Tube is op een filmpje te zien hoe de vos 

’s ochtends om 09.00 uur langs kwam 

om te spelen. De titel is: Saartje en vos.

Uitgezwaaid

Afgelopen zaterdag is Sedat Cakir be-

gonnen aan zijn wandeltocht van ca. 

2750 km. naar Istanbul. Commissaris 

van de Koningin in Noord-Holland Harry 

Borghouts en burgemeester Niek Meijer 

zwaaiden hem uit voor zijn monster-

wandeltocht. Cakir verwacht er ruim 

100 dagen over te doen. Met deze actie 

hoopt Cakir veel geld op te halen voor 

De fotografen van de 

Zandvoor tse Courant 

zijn natuurlijk de hele 

Koninginnedag met hun 

camera’s in de weer om 

overal foto’s te maken om 

De bende heeft zich volgens 

de rechtbank in Haarlem 

schuldig gemaakt aan inter-

nationale drugshandel en 

het witwassen van crimineel 

geld. De 38-jarige hoofdver-

dachte uit Zandvoort kreeg 

elf jaar cel na een eis van 

veertien jaar. Zijn 61-jarige 

vader, die alleen is veroor-

deeld voor witwassen, heeft 

u zo breed mogelijk te kun-

nen informeren. Omdat we 

u niet een hele week willen 

laten wachten wordt er een 

speciaal digitaal album van 

Koninginnedag gemaakt 

drie jaar gevangenisstraf 

gekregen. Een 61-jarige 

Amsterdammer kreeg negen 

jaar opgelegd na een eis van 

twaalf jaar en een 57-jarige 

Amsterdammer zeven jaar 

cel. 

De organisatie rond vader en 

zoon werd in de zomer van 

2007 opgerold. De nationale 

dat vanaf vrijdag 1 mei 

te zien is op  www.zand-

voortphoto.nl. U kunt deze  

website ook bereiken via 

www.zandvoortsecourant.

nl. Veel kijkplezier!

recherche had de bende al 

langer in beeld, maar had 

onvoldoende capaciteit om 

de zaak te onderzoeken. 

Later nam de recherche in 

Haarlem het onderzoek over. 

De 38-jarige hoofdverdachte 

heeft zijn aandeel in de acti-

viteiten van de bende altijd 

ontkend. Volgens hem is er 

sprake van een complot te-

gen hem. Hij blijft volhouden 

zich uitsluitend te hebben 

beziggehouden met de le-

gale handel in auto’s, onroe-

rend goed en horloges. 

Vier kopstukken van een internationale drugs- en witwas-

bende zijn maandag in Haarlem veroordeeld tot celstraf-

fen van drie tot elf jaar. De twee hoofdverdachten komen 

uit Zandvoort. Er waren straffen tot veertien jaar geeïst. 

Zandvoortse kopstukken veroordeeld Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

evenementen agenda

m
ei

m
ei

m
ei
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a
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il
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Cloudmachine - Gratis optreden van deze band

onder leiding van zanger/gitarist Ruud Houweling. 

Strandpaviljoen Skyline 13, aanvang 20.30 uur

Nat. Reddingsbootdag - Open huis in 

boothuis KNRM, 10.00 tot 16.00 uur    

Jazz café -  Adam Spoor in café Alex. 

Aanvang 16.30 uur

Ambachtenmarkt - Gasthuisplein Zandvoort

Muziekpaviljoen - Theatersport Los Zand (een 

aaneenschakeling van improvisaties op door het 

publiek ingebrachte situaties). 13.30 – 16.00 uur

Dodenherdenking - Stille tocht door Zandvoort, 

vanaf Protestantse kerk (Kerkplein) naar  

monument Van Lennepweg

Muziekpaviljoen - Papa Luigi e Amici (gipsy 

swing in de stijl van de befaamde Hot Club de  

France maar met een knipoog naar heden-

daagse jazz- en popstijlen). 13.30 – 16.30 uur

Nationaal Oldtimer Festival - Circuit Park 

Zandvoort

Week van de Zee - Cultureel evenement

Circus Rigolo - Parkeerterrein De Zuid

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Week 18 • 2009

1

2

3

3
3

4

10

16-17

16-22
16-22

Kerkstraat 14, 

2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

7 dagen per week

Geen zin om te kokkerellen?

Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen voor ieder wat  

wils, zoals broodjes, saté,  

spareribs, diverse visgerechten  

of een uitgebreid diner.

U kunt het zo gek niet bedenken!

Bel: 5712102  
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier

Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50

Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Ruiken, proeven, horen, zien

Strandpaviljoen 

Telnr.: 023-5712633

Moederdag  aanbieding
( Geldig in mei )

Potgieterstraat 24
2041 PC Zandvoort
Tel: ( 023 ) – 5719633
Mob: 0651822167

• Facial wellness deluxe
    ( 60 minuten gezichtsbehandeling )
• Kofie of thee met een lekkere traktatie
• Wasmassage + haarverzorging
• Knippen + model föhnen
• Parafine behandeling

           Normaal € 89,50

                            Nu voor € 65,00

Studio Total Care & Beauty Balance by Sheila

SPOTLIGHTS
Komende zaterdag  

2 mei gaan 

Lonneke en Dennis 
trouwen

Hartelijk gefeliciteerd  
en een heel fijne dag! 
Pa, ma en Wim

OOK IEMAND FELICITEREN  
OF BEDANKEN? GA NAAR 

WWW.ZANDVOORTSECOURANT.NL  
EN KLIK OP SPOTLIGHTS

OF BEL 57 327 52

Zandvoort

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Restaurant Cinq
Driegangen-menu 

€ 32,50

Ceasar salade met gerookte kip 
en knoflookcroûtons

of
Gebakken gamba’s  

met knoflook,  lente-ui  en witte wijn
***

Kalfsentrecote 
met Cafe de Parissaus

of
Stoofpotje van dagverse vis

 met Provencaalse tomatensaus  
en Parmezaanse kaas

***
Crème Catalana

Voor reserveringen: 023-5716119 

info@tfaz.nl/www.tfaz.nl

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf
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Rechterschot benadrukte in 

zijn toespraak het belang 

van de Zandvoortse vrijwilli-

gers voor een organisatie als 

Pluspunt, want zonder hen is 

een goed functioneren en het 

goed uitvoeren van alle zorg-

taken gewoon onmogelijk. 

Burgemeester Niek Meijer 

onderstreepte de zienswijze 

van Rechterschot van harte 

en bood namens de gemeen-

te alle vrijwilligers een leuke 

wijn-surprise aan.

Nathalie Lindeboom en Kitty 

Schilpzand spraken alle jubi-

lerende vrijwilligers persoon-

lijk toe en wisten, met soms 

enige moeite, de jubileum-

speld op de juiste plaats op te 

spelden. De kampioene vrij-

willigster was ongetwijfeld 

Lony Trübendorfer die voor 

maar liefst 30 jaar trouwe 

dienst als vrijwilligster uitge-

breid werd gefêteerd. Op 1 ja-

nuari 1979 was zij er bij toen 

de telefonische hulpdienst bij 

het Centrum voor Vrijwillige 

Hulpverlening van start ging. 

Een hecht team samen met 

o.a. Marg, Gré, An en Chris 

zorgde jarenlang voor de 

broodnodige telefonische 

hulp en ondersteuning aan 

De keus welke jongens 

en welke meisjes uitein-

delijk mee mochten doen 

werd bepaald door een 

selectiespel. De leerlingen 

moesten hiervoor van een 

duin afrennen en beneden 

een schroef uit een plank 

 draaien. Daarna moesten 

ze met de schroef zo snel 

mogelijk het duin weer  

oprennen en de schroef 

inleveren bij de presenta-

toren van het programma: 

Angela Esajas bij de meis-

jes en Ron Boszhard voor 

de jongens. De winnaars 

van dit selectiespel wa-

ren bij de meisjes: Amber 

de Boer (groep 7), zij was  

vrijdag nog jarig ook, 

Daisy Beetstra (groep 7) en  

Alisha Pot (groep 8). De win-

naars bij de jongens waren  

Justin Michiels, Sidney de 

Vries en Veli Yucetas (al-

len uit groep 8). Nadat de 

selectiewedstrijden waren 

afgerond maakte presen- 

tator Boszhard de onbe-

kende sport voor deze uit-

zending bekend: karten.  

Vrijdag 24 april zijn maar liefst 22 supervrijwilligers van Pluspunt in het zonnetje gezet. 

Zij ontvingen van Pluspunt een jubileumspeld, een pen en een toepasselijke oorkonde. 

Directeur Albert Rechterschot verwelkomde alle gasten en sneed samen met dorpsom-

roeper Klaas Koper de speciale Pluspunttaart aan. 

Zeer sportieve leerlingen van de groepen 7 en 8 van OBS De Duinroos hebben vrijdag 24 

april meegewerkt aan tv-opnamen voor het televisie programma The Battle van Zapp 

Sport. The Battle is een wedstrijd waarin drie jongens en drie meisjes in een voor hen nog 

onbekende sport het tegen elkaar opnemen. De onbekende en geheim gehouden sport, 

was karten op Circuit Park Zandvoort. De onverwachte keus van Tros TV voor de leerlingen 

van de ‘Duinroos’ zorgde voor veel opwinding onder leraren en ouders die massaal de 

gekozen deelnemers ondersteunden.

Huldiging vrijwilligers van Pluspunt Leerlingen Duinroos streden in ‘The Battle’

Drie ‘supervrijwilligers’ geflankeerd door Nathalie Lindeboom en de burgemeester

Het meisjesteam

Het jongensteam

iedereen die daar behoefte 

aan had. Hoewel zij het he-

den ten dage wat rustiger 

aandoet, is Lony nog steeds 

een actief vrijwilligster. 

Niet minder verdienstelijk 

waren Jenny Hulst en Hil van 

Vliet die resp. 25 en 15 jaar 

als Pluspuntvrijwilligsters 

genoteerd staan. Jenny, 

sinds 1984 actief, begon bij 

de Telefonische hulpdienst 

en heeft jarenlang met echt-

genoot Ab de maaltijden van 

Tafeltje Dekje bezorgd. Later 

is Ab dat alleen gaan doen 

want Jenny werd bijna een 

vaste kracht en ondersteunde 

Kitty en anderen met het uit-

voeren van administratieve 

taken. Van Vliet startte haar 

carrière als vrijwilligster in ja-

nuari 1994. Jarenlang heeft zij 

de Dagopvang gedaan en dat 

was echt op haar lijf geschre-

ven. Voor allerhande hand- en 

spandiensten kon je altijd 

een beroep op haar doen. Ook 

samen met haar echtgenoot 

waren zij specialisten bij het 

vervoer en de begeleiding 

naar ziekenhuis of gewoon 

boodschappen doen. 

Begrijpelijk ook dat zowel 

De zes geselecteerde  

leerlingen  mochten mee 

naar het circuit waar  

zij onder deskundige lei-

ding van meervoudig 

Nederlands kampioen kar-

ten Quinten Engels en ge-

renommeerd kartster en 

Nathalie als Kitty steeds 

maar weer woorden tekort 

kwamen om de vele kwali-

teiten van de vrijwilligers van 

het Zandvoortse Pluspunt te 

roemen. Ook de aanwezige 

vrijwilligers die ‘slechts’ 10 

of 5 jaar hun onvermoeibare 

steun geven, werden even-

eens verblijd met de jubi-

leumspeld en de oorkonde. 

Dat waren voor 10 jaar: Ellen 

Baumann, Jaap Bauma, Ko 

Luijkx, Tom en Fini van der 

Meulen, Lenie Terol, To en Ger 

de Vries en Johan Koper. Voor 

5 jaar vrijwilligersschap: Bert 

Beumer, Edith van Buchem, 

Hans Gansner, Hans Peet, 

Hans Verduyn. Maar ook voor 

de niet-aanwezige Albert 

Winnubst, Leida Zwemmer, 

Gerard Koop, Diana Huyskes 

en Astrid van der Linde. 

Een uitermate plezierige bij-

eenkomst waar onder het ge-

not van een drankje en een 

hapje nog lang werd nage-

praat en de onderlinge ken-

nismaking werd verstevigd. 

“Het is gewoon leuk om als 

vrijwilliger ook gewaardeerd 

te worden”, was de algemeen 

gehoorde reactie van de aan-

wezigen.         

toerwagencoureur Jennifer 

Verbeek de kneepjes van 

het besturen van een kart 

onder de knie probeerden 

te krijgen. Aan het eind van 

de middag waren de leer-

lingen zover gevorderd dat 

zij een echte race konden 

rijden.

Het jongensteam onder 

leiding van coach Boszhard 

en het meisjesteam onder 

leiding van coach Esajas 

gingen met elkaar de 

strijd aan. Van ieder team  

kwam er één rijder in de 

baan en na drie rondjes 

volgde een pitstop met  

een verplichte rijderswis-

sel. Het team dat na ne-

gen rondjes het eerste de 

finishstreep passeerde  

was winnaar. Onder luide 

toejuichingen van het 

publiek, en voorzien van 

deskundig racecommen-

taar door Allard Kalff, was 

het uiteindelijk het jon-

gensteam dat deze kart-

wedstrijd, en daarmee 

The Battle, won. Een fan-

tastische sportieve dag 

onder een stralende zon 

kwam hiermee ten einde. 

De uitzending zal binnen-

kort te zien zijn in het tv 

programma Zappsport. 

Alle foto’s van Koninginnedag 2009 
staan vanaf vrijdag 1 mei op

www.zandvoortsecourant.nlLouis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Meest verkopende makelaar in 

Zandvoort 2008! (bron: NVM)

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Schouten

Vraagprijs: €429.000,= k.k.        

Verkoopprijs vanaf: €295.000,= k.k.        

Vraagprijs: € 339.000,= k.k.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Vraagprijs: € 635.000,= k.k.

Vraagprijs: € 389.000,= k.k.

Vraagprijs: € 267.500,= k.k.

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.
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Wilhelminaweg 50

Martinus Nijhoffstraat 5

Van Ostadestraat 23

Nieuwstraat 13

Thorbeckestraat 46

Van Lennepweg 2-6

Sara Roosstraat 18

Kromboomsveld 15

Gelegen aan een idyllisch laantje op een uitstekende locatie 

in het Groene Hart van Zandvoort dit charmante woonhuis 

in een zeer rustige woonomgeving op loopafstand van het 

centrum en de duinen. De woning heeft een voor- en een 

achtertuin, een ruime woon- en eetkamer, 3 slaapkamers,  

een 4e slaapkamer op de 2e verdieping en berging. Héérlijk 

wonen in deze familiewoning, centraal gelegen in de luwte  

en zonder verkeer! 

• Uitstekende locatie in het Groen Hart van Zandvoort;
• Zeer rustige en kindvriendelijke woonomgeving 

zónder verkeer;
• Diepe voor- en achtertuin met zonneterrassen;
• Parkeermogelijkheid op eigen terrein;
• Woonoppervlakte 125 m2, perceel 233 m2.

Deze woning is gelegen in een kindvriendelijke woonwijk 

en beschikt over een prettige woonkamer, 4 slaapkamers, 

een verzorgde keuken, een moderne badkamer (2007), een 

voor- én achtertuin van 11 m. diep met een achterom!  Het 

is zéér gunstig in de woonwijk gelegen aan een plantsoen! 

Kortom, een ruim en complete eengezinswoning in een ideale 

omgeving!

• Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving;
• In de nabijheid van scholen en het centrum; 
• Woonoppervlak ca.  110 m2,  perceel 127 m2;
• Maandag 4 mei a.s. om 11:00 uur starten 

de bezichtigingen.

Deze karakteristieke én halfvrijstaande woning is gelegen 

nabij het centrum van Zandvoort, het strand en het NS sta-

tion. Vele fraaie details zijn in de woning behouden gebleven 

zoals o.a. het glas-in-lood, de fraaie kamer-en-suite deuren 

en de hoge plafonds. Het beschikt over een ruime voor- en 

achterkamer, 3 slaapkamers, een verzorgde keuken, een 

moderne badkamer én een gastenverblijf c.q. zomerhuis. 

• Keuken recentelijk vernieuwd en v.v. diverse 
inbouwapparatuur;

• Badkamer (2006) v.v. wastafel, douchehoek en 2e toilet
• Kelder met stahoogte 
• Woonoppervlakte ca. 100 m2, zomerhuis ca. 25 m2;
• Perceelgrootte 148 m2.

Deze bijzonder goed onderhouden én halfvrijstaande  

woning is in het karakteristieke centrum gelegen. De woning 

heeft veel te bieden met moet van binnen gezien worden! 

Het beschikt o.a. over een sfeervolle woonkamer, een  

moderne open keuken, 3 slaapkamers, een fraaie badkamer 

en een knusse patio met privacy. Het is in 2001 geheel 

gerenoveerd.                                           

            

• Fraaie woning in populaire prijsklasse;
• Gezellige patio met werkende waterpomp;
• Deel van het dak vernieuwd in 2006;
• Woonopp. ca.90 m2, perceelgrootte: 69 m2    

  

Dit unieke halfvrijstaande object is thans in gebruik als 

pensionbedrijf “Haus am meer” en beschikt over 2 studio’s, 2 

pension kamers, een royaal terras met schitterend zeezicht 

en een zelfstandig appartement van ca. 100 m2 gelegen op 

de 2e en 3e etage. Tevens is er een garage aanwezig én een 

parkeerplaats op privé terrein. 

•	 Uitstekende verhuurmogelijkheden rondom het jaar;
• Fraaie locatie nabij het strand, centrum en duinen;
• Woonoppervlakte: ca. 250 m2;

• Perceeloppervlakte: 202 m2.

Zeer fraaie eengezinswoning met ruime uitbouw en dakkapel 
aan de achterzijde. De woning beschikt o.a. over een zeer royale 
living (v.v. vloerverwarming) met gashaard, een moderne open 
keuken, 2 slaapkamers, een luxe badkamer over de gehele breed-
te van de woning met o.a. een whirlpool, douche en 2e toilet. 
Tevens beschikt de woning over een fraai aangelegde achtertuin 
en een dakterras! Deze woning verkeert in een uitstekende staat 
van onderhoud en heeft prima parkeergelegenheid voor de deur. 
Tevens bevindt zich achter de woning een grote speelplaats met 
diverse speeltoestellen én een extra grote parkeerplaats. 

• Zeer verzorgde royale woning met uitbouw aan de 
achterzijde;

• Woonoppervlakte circa 155 m2; perceelgrootte 140 m2;
• Elektrische zonneschermen aan de achterzijde;
• Tuinverlichting, stenen berging;
• De woning wordt verwarmd d.m.v. luchtverwarming.

Deze heerlijke 3-kamer maisonnette is gelegen in de 

kindvriendelijke woonwijk Park Duinwijk. De maisonnette 

beschikt  over 2 slaapkamers, een moderne badkamer, een 

fraaie woonkeuken met diverse inbouwapparatuur en een 

prettige woonkamer. Vanuit de woonkamer heeft u toegang 

naar het terras op het zuiden. Op de begane grond is er 

eveneens een heerlijke tuin op het zuiden aanwezig voor de 

nodige zonne-uurtjes! 

• Maisonnette in uitstekende staat en zo te betrekken;
• Uitstekend geïsoleerd, dubbele beglazing;
• Incl. parkeerplaats in stallinggarage; 
• Woonoppervlakte ca. 90 m2. 

Verrassend 2-kamerappartement op de begane grond in 

kindvriendelijke buurt “Park Duinwijk”. Het heeft een ruime 

woonkamer met een open keuken, een moderne badkamer, 

een aparte wasruimte, een ruime slaapkamer én een buiten-

ruimte aan de achterzijde. Het is een gelijkvloers appartement 

op de begane grond dus geen trappen lopen! De berging 

bevindt zich in de onderbouw. Dit appartement verkeert in 

een uitstekende staat en kan zo betrokken worden!

• Aluminium en hardhouten kozijnen én dubbel glas;
• Laminaat vloer in de woonkamer, keuken en hal;
• Woonoppervlak ca. 65 m2 exclusief de buitenruimte;
• Servicekosten € 105,= per maand;
•  Oplevering in overleg. 

De ACTIEVE makelaars van Oranje!!!
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Aan het begin van de raadsvergadering van januari deelde Fred Kroonsberg (PvdA) mee, dat 

voor hem de vergadering van april de laatste zou zijn. Aanleiding voor zijn besluit was de 

verstandhouding binnen de coalitie, waarvan hij vindt dat er te vaak negatief wordt gere-

ageerd op collegeleden en andere coalitiepartijen. Het feit dat een deel van de VVD-fractie 

tijdens de vergadering van december tegen de belastingvoorstellen van het college stemde, 

was de druppel die voor de sociaaldemocraat de emmer deed overlopen.

Fred Kroonsberg zal genieten van zijn vrije tijd

Fred Kroonsberg is raadslid af

De Canadezen gingen in Zandvoort graag met iedereen op de foto 

Bld 12304, archief GOZ

Kroonsberg was voordat hij 

in de plaatselijke politiek te-

recht kwam, directeur van 

een humanistisch verzor-

gingstehuis in Amsterdam 

met een duidelijke socia-

listische stempel. Nadat 

hij door zijn buurman Thys 

Ockersen, toentertijd af-

delingsvoorzitter van de 

PvdA in Zandvoort, was 

overgehaald om in het 

bestuur te komen, kwam 

bijna automatisch de stap 

naar de groslijst en werd 

hij in de gemeenteraads-

fractie gekozen. “Ik kwam 

in conflict met Jeannette 

van Westerloo die het op 

een vervelende manier niet 

goed deed. De Zandvoortse 

politiek was aan het vech-

ten, zat in een dip en had 

geen oog voor het belang 

van Zandvoort meer”, her-

innert hij zich. Hij kwam 

samen met Gert Toonen 

en Marijke Herben in de 

fractie. Later, toen Herben 

wethouder werd, kwam 

Pim Kuijken erbij.

Kans voorbij laten gaan
De sociaaldemocraat is er 

van overtuigd dat tijdens 

de huidige raadsperiode 

het aan duidelijke leiding 

in de coalitie heeft ontbro-

ken en dat was voor hem 

een grote reden om ermee 

te stoppen. “Er is niemand 

geweest die is opgestaan 

en heeft gezegd, dit is een 

coalitie en we zullen er voor 

zorgen dat we de zaak af-

stemmen met behoud van 

ieders identiteit. Ik vind het 

heel jammer dat de VVD die 

kans volstrekt voorbij heeft 

laten gaan. In potentie zijn 

daar voldoende kwaliteiten 

aanwezig. In het begin, met 

Michael van Praag er nog 

bij, had ik nog het idee dat 

het wel goed zou komen, 

het is helaas niet gebeurd. 

Ik denk dat we dan, voor 

wat de Middenboulevard 

betreft, zeker anders waren 

uitgekomen”, zegt hij.

Mobiliteit
Kroonsberg refereert di-

rect aan het amendement 

‘Starterssubsidie’ als hij 

praat over zijn inbreng in 

de Zandvoortse politiek. “Ik 

vind het belangrijk dat jon-

ge mensen in deze tijden 

een woning kunnen kopen. 

Dat is volledig gerealiseerd 

en de makelaars hebben 

dat in hun programma 

zitten”, zegt hij vol trots. 

Tevens heeft hij, volgens 

eigen zeggen, behoorlijk 

gesleurd aan parkeren en 

de werkgroep mobiliteit. 

“Die werkgroep vind ik zeer 

belangrijk en daar zal ik 

dan ook voorlopig nog deel 

van blijven uitmaken. Er is 

nog zoveel mogelijk om de 

toegankelijkheid van open-

baar vervoer, auto en fiets 

te verbeteren. Met name 

in België, vooral rondom 

Hasselt, is men al een heel 

stuk verder dan wij. Daar 

zijn bedrijven die voor hun 

medewerkers plaatsbewij-

Zaterdag 16 mei vindt in Zandvoort de kledinginzame-

lingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood 

plaats. U kunt dan tussen 10.00 en 12.00 uur uw goede, 

nog draagbare kleding, schoenen en huishoudtextiel in ge-

sloten plastic zakken afgeven bij de R.K. Kerk Sint Agatha 

aan de Grote Krocht.

Op vrijdag 8 mei houdt het Genootschap Oud Zandvoort 

haar jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar vindt deze 

plaats bij strandpaviljoen Beachclub Tien. Behoudens 

de presentatie van de jaarcijfers en het jaarverslag, kun-

nen de aanwezige leden vragen stellen en wensen uiten. 

Enkele bestuursleden treden af en zijn opnieuw herkies-

baar. 

Sam’s Kledingactie, sinds 

twee jaar de nieuwe naam 

voor de kledinginzameling 

van Mensen in Nood, is één 

van de oudste charitatieve 

kledinginzamelaars van 

Nederland. De opbrengst 

van de ingezamelde kle-

ding komt ten goede aan 

de noodhulpprojecten van 

Cordaid Mensen in Nood.

In 2009 steunt Sam’s 

Kledingactie een project in 

Kenia waarin ‘droogte cyclus 

management’ centraal staat. 

Droogte is al jaren een van de 

Getracht wordt de verga-

dering zo kort mogelijk te 

houden; op het program-

ma staat namelijk ook de 

vertoning van de ca.45 

minuten durende film ‘De 

bevrijding van Nederland 

en Zandvoort’, waarin veel 

particuliere opnamen zijn 

verwerkt zoals beelden 

meest serieuze problemen in 

Kenia. Dit leidt regelmatig 

tot ondervoeding, ziekte en 

sterfte van mensen en die-

ren en veroorzaakt conflicten 

om de schaarse waterbron-

nen en weidegronden. Toch 

hoeft droogte niet altijd tot 

een ramp te leiden. Samen 

met lokale partners zorgt 

Cordaid Mensen in Nood er-

voor dat de mensen minder 

kwetsbaar worden in perio-

des van droogte. Dit doen ze 

door het creëren van nieuwe 

inkomstenbronnen of het re-

aliseren van waterbronnen. 

van wat de geschiede-

nis in is gegaan als ‘De 

Aardappelaffaire’ en de in-

tocht van de Canadezen in 

Zandvoort. 

De vergadering begint om 

20.00 uur en is alleen voor 

leden van het Genootschap.

De film is toegankelijk voor 

iedereen.  

Kledinginzamelingsactie

Jaarvergadering 

Genootschap Oud Zandvoort

zen een jaar lang en masse 

inkopen. Je gaat dus mobi-

liteit collectief inkopen. Als 

je het niveau van het open-

baar vervoer opschroeft ten 

opzichte van de auto, stel 

je de mensen in staat om 

echt keuzes te maken. Dat 

niveau loopt nog zo achter 

dat men kiest voor het com-

fort van de auto”, is hij van 

mening. 

Kroonsberg is altijd een 

pleitbezorger geweest 

voor een snelle en doortas-

tende procedure rondom de 

Middenboulevard. “Jammer 

dat dat niet gelukt is, al-

hoewel het er nu naar uit-

ziet dat binnen afzienbare 

tijd het bestemmingsplan 

eindelijk klaar zal zijn. De 

entrees van Zandvoort zien 

er erg goed uit maar helaas 

zijn er nog enige rotte kie-

zen die getrokken moeten 

worden”, zegt hij.  

Hobby’s
Het gaat te ver om alles 

wat hij gedaan heeft voor 

het voetlicht te houden, 

neemt u maar aan dat dit 

een behoorlijke lijst is. Nu 

hij klaar is met zijn raads-

lidmaatschap heeft hij meer 

tijd voor zijn hobby’s. “Ik zal 

genieten van de extra vrije 

tijd die wij nu krijgen. Wij 

hebben een vakantiehuis in 

Slovenië, ik maak nog steeds 

een radioprogramma voor 

ZFM, ik knutsel graag aan 

mechanische apparaten en 

dan hebben we natuurlijk 

onze kinderen en kleinkin-

deren waar we nu meer 

tijd voor kunnen maken. 

En als ze van de partij enig 

advies willen, bellen ze wel. 

Allemaal zaken die tijd vra-

gen. Ik ben dus niet bang in 

een gat te vallen”, sluit deze 

uitermate aimabele man af.

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 

06-1139 1478 of mail: 

info@zvo-verspreiders.nl

Tel. 023-8887255
Printing People Design

Kleine Krocht 2 

2042 JN  Zandvoort
zandvoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl

Ontwerp | Huisstijlen | DTP | Flyers | Folders | Posters 

Beachflags | Stickers | Beurssystemen | Spandoeken

Textielbedrukking | Vlaggen

Printing People Zandvoort



10

Zandvoortse Courant • nummer 18 • 30 APRIL 2009

11

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl
Sporen uit het verleden

Deze en volgende week laten we u sporen zien die te ma-

ken hebben met de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. 

Deze week hebben we het over het illegale verzetsblad  

‘De Kleine Patriot’.

Tel: 06-40601692    E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Tuinhuisje op maat
• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Beplanting voor tuin
en plantenbakken.

Diverse soorten 
potgrond, tuinaarde 

en bemesting.

door Erna Meijer

Het is goed te constateren dat, ondanks de leegstand in het 

centrum, toch vooral jonge mensen de gok willen nemen en 

bereid zijn om een eigen bedrijf te starten. Deze week op-

nieuw een jonge vrouw in  de schijnwerpers, Laura Bluijs, die 

op 18 maart haar eigen schoonheidssalon heeft geopend in de 

Bilderdijkstraat: De Salon. 

Laura (26) zit al wel 5 jaar in 

het vak en heeft zelfstan-

dig gewerkt bij Face to Face, 

Studio Total Care en Boudoir 

Personal Styling. Een eigen 

zaak echter bleef het doel en 

toen die kans zich voordeed, 

greep zij die mogelijkheid 

met beide handen aan.

Het pand ziet er zeer fraai 

uit. Naast de ontvangst-

ruimte beschikt Bluijs over 

twee behandelkamers, waar 

zij als allround schoonheid-

specialiste haar klanten kan 

ontvangen. Naast de regu-

liere gezichtsbehandelin-

gen kunnen zowel mannen 

als vrouwen bij haar terecht 

voor lichaamsbehandelin-

gen (o.a. massages), manu-

ele microdermabrasie, een 

minilift behandeling (= een 

cosmetische facelift, die ge-

durende een half uur op de 

mimische spieren werkt) en 

visagie, zoals bruidsmake-

up. Daarnaast geeft Laura 

ook workshops in make-up 

en huidverzorging.

In De Salon wordt met 

een tweetal verzorgings-

producten gewerkt. Het 

Nederlandse merk Ariane 

Inden is niet op dieren ge-

test en bevat geen dierlijke 

grondstoffen. Het is weten-

schappelijk verantwoord en 

uiteraard dermatologisch 

getest. De prijzen hiervoor 

zijn zeer redelijk. Sinds 

twee jaar hier bekend is het 

Zwitserse merk La Colline, 

De Salon

heel luxe en duidelijk beho-

rend tot het hoogste seg-

ment. Afhankelijk van de 

duur en het gebruikte merk 

kost een gezichtsbehande-

ling tussen de € 25 en € 175.

Een heel speciale behande-

ling en uniek voor Zandvoort 

biedt De Salon binnenkort 

aan. Op 4 mei van 10.00 tot 

19.00 uur komt de bekende 

arts drs. Jani van Loghem 

(lid van de Nederlandse 

Vereniging Cosmetische 

Geneeskunde) cliënten be-

handelen met Botox injec-

tables voor bijvoorbeeld 

lipvergroting of rimpelbe-

handelingen. Hij gebruikt 

uitsluitend ‘tijdelijke’ vulmid-

delen, want de zogenoemde 

‘permanente fillers’ geven 

meer kans op ongewenste 

bijwerkingen. De behande-

lingen zijn vanaf € 125 maar 

met de bon uit de krant krijgt 

men € 25 korting. De animo 

is zo groot dat er op maan-

dag 25 mei van 15.00 tot 

21.00 uur een extra mogelijk-

heid wordt geboden.

Bij De Salon kunt u ook te-

recht voor pedicure. Rachel 

Bakker verzorgt op vrijdag 

en zaterdag van 09.00 tot 

17.30 uur uw voeten tot in de 

puntjes (tel. 06-3303 2197). 

De Salon, Bilderdijkstraat 30 

zw, is maandag t/m zaterdag 

geopend van 09.00 tot 17.30 

uur, tevens woensdagavond 

van 19.00 tot 21.00 uur. Tel. 

06-4304 9362.

Kinderen tussen de 10 en 14 

jaar worden op 2, 16 en 30 mei 

uitgedaagd om, in samen-

werking met kunstenaars en 

vormgevers van kunstenaars-

collectief de ‘Groene Honden’, 

Kinderen tussen de 10 en 14 jaar 

worden op 2, 16 en 30 mei uitge-

daagd om, in samenwerking met 

kunstenaars en vormgevers van 

kunstenaarscollectief de ‘Groene 

Honden’, mee te werken aan de 

creatie van drie verschillende 

kunstwerken die in het Zandvoorts 

Museum tentoongesteld zullen 

worden. Verder zal vanaf 25 april 

tot en met 13 juni een mobiele tv-

installatie door Zandvoort ‘toeren’. 

Daar zullen steeds wisselende 

filmpjes te zien zijn over allerlei 

vormen van kunst. Kinderen zullen worden uitgedaagd op 

film hun mening te geven over kunst. De meningen wor-

den verzameld en kunnen achteraf worden bekeken in het 

Zandvoorts Museum.

Actief meedoen!
Een ander onderdeel is het actief schilderen. Op 2 mei 

tussen 13.00 uur en 16.00 uur kan er in Zandvoort op het 

Het Zandvoorts Museum wil kinderen tussen 10 en 14 jaar 

prikkelen meer met kunst te gaan doen. Museumbeheer-

ster Sabine Huls wil dat doen door middel van het project 

‘Art for kids only’. Het project is tot stand gekomen in sa-

menwerking met Stichting Museumontwikkeling en met 

financiële steun van de provincie Noord-Holland. Het doel 

is kinderen te stimuleren zelf een mening over kunst te la-

ten ontwikkelen.

Kunst voor kinderen nieuw project Zandvoorts Museum

mee te werken aan de creatie 

van drie verschillende kunst-

werken die in het Zandvoorts 

Museum tentoongesteld zul-

len worden. Verder zal vanaf 

25 april tot en met 13 juni een 

mobiele tv-installatie door 

Zandvoort ‘toeren’. Daar zul-

len steeds wisselende film-

pjes te zien zijn over allerlei 

vormen van kunst. Kinderen 

zullen worden uitgedaagd 

op film hun mening te ge-

ven over kunst. De meningen 

worden verzameld en kunnen 

achteraf worden bekeken in 

het Zandvoorts Museum.

Actief meedoen!
Een ander onderdeel is het 

actief schilderen. Op 2 mei 

tussen 13.00 uur en 16.00 

uur kan er in Zandvoort op 

het Raadhuisplein of voor 

Beachclub X worden ‘ge-ac-

tion paint’. Bij slecht weer zal 

dat binnen gebeuren in res-

pectievelijk het Zandvoorts 

Museum en in Beachclub 

X. In kleren die vies mogen 

worden kunnen kinderen een 

kunstwerk maken, in de stijl 

die bijvoorbeeld Karel Appel 

vaak hanteerde: het gooien en 

kliederen met verf. Op 16 mei 

tussen 13.00 uur en 16.00 uur 

kunnen kinderen in het kader 

van de Week van de Zee, met 

Raadhuisplein of voor Beachclub X worden ‘ge-action paint’. 

Bij slecht weer zal dat binnen gebeuren in respectievelijk 

het Zandvoorts Museum en in Beachclub X. In kleren die 

vies mogen worden kunnen kinderen een kunstwerk ma-

ken, in de stijl die bijvoorbeeld Karel Appel vaak hanteerde: 

het gooien en kliederen met verf. Op 16 mei tussen 13.00 

uur en 16.00 uur kunnen kinderen 

in het kader van de Week van de 

Zee, met als thema ‘Goede vis’, in 

een decor met wel heel vreemde 

attributen van onder andere het 

Juttersmu-ZEE-um op het strand 

voor Beachclub X rare foto’s 

maken en terplekke bewerken. 

Tenslotte zullen kinderen op 30 

mei tussen 13.00 uur en 16.00 

uur op het strand voor Beachclub 

X (bij slecht weer binnen) mee-

werken aan het creëren van ech-

te sculpturen. Deze kunstwerken 

zullen de tot dan toe lege sokkels 

in het museum vullen.

Veiling
De kunstwerken worden tussen 2 mei en 13 juni tentoonge-

steld in het Zandvoorts Museum. Op 13 juni zullen ze bij mooi 

weer om 14.00 uur buiten, en anders binnen in het museum, 

worden geveild ten behoeve van de educatie over de geschie-

denis van Zandvoort voor jong en oud. De veiling is onderdeel 

van het project en belooft een klapstuk te worden! meer 

informatie kunt u vinden op www.zandvoortmuseum.nl.

als thema ‘Goede vis’, in een 

decor met wel heel vreemde 

attributen van onder andere 

het Juttersmu-ZEE-um op het 

strand voor Beachclub X rare 

foto’s maken en terplekke be-

werken. Tenslotte zullen kin-

deren op 30 mei tussen 13.00 

uur en 16.00 uur op het strand 

voor Beachclub X (bij slecht 

weer binnen) meewerken aan 

het creëren van echte sculptu-

ren. Deze kunstwerken zullen 

de tot dan toe lege sokkels in 

het museum vullen.

Veiling
De kunstwerken worden tus-

sen 2 mei en 13 juni tentoon-

gesteld in het Zandvoorts 

Museum. Op 13 juni zullen ze 

bij mooi weer om 14.00 uur 

buiten, en anders binnen in 

het museum, worden geveild 

ten behoeve van de educa-

tie over de geschiedenis van 

Zandvoort voor jong en oud. 

De veiling is onderdeel van 

het project en belooft een 

klapstuk te worden! meer 

informatie kunt u vinden op 

www.zandvoortmuseum.nl.

Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. Advies 

en aanleg (draadloos)  net-

werk. Ook avonden/week-

end. Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine 

klussen in en om het 

huis. Redelijke prijs. Voor 

info: 06-1423 2051 
.................

Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.................

De dierenfotograaf. 

Zondag 10 mei in  Zandvoort. 

Kijk voor alle aan biedingen

op www.dedierenwinkel.info. 

De dierenwinkel 

van Zandvoort!
.................

Cursus nailstyling 

Nagel-styliste worden 

begint bij A.B. Nails in 

Haarlem/ Kom naar de gra-

tis introductie avond. Meer 

informatie op www.abnails.

nl of bel 023-5245005

ZANDKORRELS
Te koop: 1 jaar oude 

‘Sta op’ stoel. zwart. 

Van € 1.400,= nu € 350,=

Info: 06-1115 6212
.................

Jezus is opgestaan uit de 

dood. Zijn opstandingskracht 

is zo groot, als je Jezus 

toelaat in je hart vind je bij 

Hem troost van elke smart

 .................

Woningonderhoud 

/ klusbedrijf. Schilderen, 

timmeren, sanitair,  

tuin en verbouwingen 

www.rin-woning-

onderhoud.nl 

Zandvoort kan opdrachten  

aannemen. 

Altijd gratis offerte 

bel: 06-2358 2119 
.................

Na bijna 10 jaar  

met veel plezier als  

bezorgster van medicijnen 

werkzaam geweest te 

zijn bij de Apotheek 

Beatrixplantsoen,  

moet ik helaas om  

gezondheidsredenen stoppen. 

Bedankt voor het vertrouwen 

dat u in mij had. 

Ik zal u allen missen. 

Milly zantvoort
.................

Hoera! op 4 mei wordt 

Ankie Miezenbeek 

50 jaar! 

Van harte gefeliciteerd, 

Sara, Hans, Martine, 

Iris en Suzanne
.................

Aangeboden:  

Koerierdienst Rapido. 

Beschikbaar voor  

schoonmaak, 

kleine verhuizingen, 

afvalvervoer. 

I.b.v. bestelauto.  

Tel. 06-1362 2466, 

Zandvoort

www.graveereenkeer.nl

Tel: 023 8887758

Moederdag actie
De foto van uw kind of kleinkind  

op een spiegel gegraveerd.

15x15 cm € 19,95



www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand mei:

Huisgemaakte Beenham
voor bij de asperges

200 gram € 3,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl
Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

 Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

H&T Klussenbedrijf - 06 25548778

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Aanbieding t/m 6 mei:
10% korting op Quickstep laminaat

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Huisgemaakte
vruchtenblokjes, 
diverse smaken.
Per 100 gram 

€ 2,--

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Abdij kaas
Sint Bernardus

de beste trappistenkaas
nu 100 gram slechts € 1,79

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  

afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS
 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

H & T Klussenbedrijf
Onderhoud, renovatie en nieuwbouw,
24 uursservice

Tony van Haren
Allround en altijd de goedkoopste!

15% korting op arbeidsloon

Hogeweg 62/9 - Zandvoort
Tel. 06-2554 8778
tonysklussen@gmail.com

Voor ZandvoortPas houders

hele maand mei:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

10% korting op

het hele assortiment!

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

Leverkaas +
Katenspek +
Rauwe ham
€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Oficieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 5% korting 

op de gehele collectie

Op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting 
(Indien betaling met creditcard: 5%)

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

VINGINO GYMPEN
EN VINGINO SCHOENEN

ZIJN BINNEN!

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

15% korting 
op wenskaarten

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand mei

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen

Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Maandag gesloten.

Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur

Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel.: 023 5720042

www.bloemenaanzee.nl

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting op
zwangerschapscursus

Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

SPA & Beauty Zandvoort

E info@alessandro-spa.nl

www.alessandro-spa.nl

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe het kan dat Madonna er steeds zo fan-
tastisch uitziet? Het antwoord daarop is Intraceuticals! We zijn er bijzonder 
trots op als enige in deze regio met het exclusieve systeem Intraceuticals 

te mogen werken. Kijkt u ook op www.intraceuticals.nl

Wist u trouwens dat Madonna uitsluitend water van het merk  
FIJI drinkt? En dat V.O.S.S. het Hollywood merk is? Vanaf nu ook bij Ales-

sandro SPA & Beauty Zandvoort te koop net als vele andere soorten bijzon-
dere, heerlijke en exclusieve water merken. Echt super exclusief is het merk 

Bling H2O dat u gewoon gezien moet hebben.

Op vrijdag 8 mei bieden we u een unieke kans om kennis te maken met 
onze bijzondere minerale make-up lijn van Mineral Evolution. Van 10:00 tot 
16:30 uur zal de make-up artist van Mineral Evolution u gratis opmaken en 
u persoonlijk advies geven over het aanbrengen en gebruik van minerale 

make-up. Dit alles uiteraard onder het genot van een kopje koffie en  
gebak! U kunt zich nu inschrijven maar wacht niet te lang want er zijn  

slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Tevens ontvangt u die  
dag bij aankoop van twee Mineral Evolution producten  

(bij een besteding vanaf € 60,00) een Mineral Evolution product gratis!

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort biedt alle ZandvoortPas houders 5% 
korting op alle producten en alle behandelingen! Indien u daarnaast ook 

onze klantenkaart aanvraagt verdubbelen we die korting.

Only Quality Has A Future

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
2042 GD Zandvoort
T +31(0)23 5738202

F +31(0)23 5735028

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxalex	 Laminaat
Zonwering Parket
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Ideaal weertje op 

Koninginnedag   

Het weekend weerbericht wordt gesponsord door:

Opvallend is, de weerhistorie   

doornemend, dat Koningin-

ne   dag vaak goed tot zelfs 

uitstekend weer gaf met 

veelal overtuigende oranje-

zon. Zo scheen de zon in 1999 

en 2007 bijna veertien uur en 

dat was tevens het maxima-

le aantal uren zon dat maar 

mogelijk is op de laatste dag 

van de grasmaand. 

Het allermooiste Zand-

voortse weer op de verjaar-

dag van wijlen Koningin 

Juliana hadden we in 1993. 

Het hele kustgebied baadde 

toen in de felle zon en de 

temperatuur liep op naar 

bijna 28˚C in Bentveld. Een 

opvallend gegeven is dat 

Koninginnedag sinds het 

aantreden van Koningin 

Beatrix in 1980 bijna 4 gra-

den! warmer is geworden. 

En juist Juliana had toch die 

warmere uitstraling volgens 

velen... Zelfs de oranjezon is 

een uur langer gaan schij-

nen op 30 april vanaf het 

Beatrix-tijdperk. Koud en 

guur kan het ook zijn op 30 

april, zoals in 1979 en 1982 

met maar een graad of 7-8 

overdag. Slechts zes keer ver-

regende Koninginnedag de 

afgelopen zestig jaar. Het jaar 

1991 gaf vooral veel regen in 

Zuid-Nederland die dag.

Juist op Koninginnedag lijkt de 

atmosfeer iets verder te stabi-

liseren. Prima (bruikbaar) weer 

met voldoende oranjezon heb-

ben we dan bij een graad of 

18. Er is evenwel geen honderd 

procent droog weer garantie 

af te geven voor de donderdag, 

want een enkele losse bui is 

niet uit te sluiten later op de 

dag, maar misschien komt die 

niet eens langs…

Richting (en in) het weekeinde 

blijven de temperaturen op 

peil, maar komen op een iets 

lager plan uit door een aan-

landige wind. Waarschijnlijk 

stroomt het kwik overdag zon-

der al te veel moeite uit naar 

maximaal 15-16˚C in onze re-

gio en het blijft dan ook weer 

droog. Of deze weersverbete-

ring de aanzet is tot een lang-

durige fase met mooi weer is 

wat twijfelachtig. 

weerman Marc Putto 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 18 16 15 15

Min 6 9 9 8

Zon 65% 75% 65% 60%

Neerslag 30% 20% 15% 30%  

Wind zo. 3-4 wzw. 3  wnw. 3-4 wnw. 3-4

Met Kerst en Pasen is het natuurlijk interessant om te we-

ten wat voor weer we krijgen, maar op een uitbundige 

buitendag als Koninginnedag luistert het weer misschien 

wel het nauwst. Veel buitenactiviteiten zijn er immers op 

deze dertigste april en een beetje knap weer is dan ook 

zeer gewenst ieder jaar.

Spiegelcentrum Het Draaipunt

Nieuwe energie, Meer energie,
Door een natuurlijker levensritme.
Voor meer info bel even voor een afspraak, 
of loop even binnen op een van de inloop 
middagen woe, dond. vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00
Tel Willie 0638758397 of Joke 0622487220.

Er kwam echter een fusie tussen Groot Kijkduin en tehui-

zen in Almaar en Enkhuizen, waardoor Marg gebruik kon 

maken van een afvloeiingsregeling. “Toen kwam het vrijwil-

ligerswerk, dat in Zandvoort door met name Chris Braun was 

opgericht, om de hoek kijken. Allerlei trainingen en cursus-

sen volgden en op een gegeven moment was de Stichting 

Welzijn Ouderen Zandvoort (SWOZ) een feit.” Waar kon je 

Marg Zeilstra niet allemaal voor inschakelen? De telefoon-

dienst (5717373!), mensen naar het ziekenhuis rijden, bood-

schappen doen, wandelen, koffiemiddagen organiseren en 

last but not least: zorgen dat iedere vrijwilliger op zijn of 

haar verjaardag een persoonlijke ansichtkaart kreeg. Dat 

laatste zorgpunt bleek uiteindelijk ook een breekpunt te zijn. 

“Toen Mini de Wolf een paar jaar geleden wegging, 

klikte het beslist niet tussen mij en de ad interim 

directeur en heb ik besloten om er mee te 

stoppen. Wel had ik daarna nog goed con-

tact met Nathalie Lindeboom en onder 

mijn motto ‘vragen staat vrij en wei-

geren daarbij’, heb ik nog 2,5 jaar zeer 

plezierig gewandeld met een heer in 

een rolstoel.”

Wat hobby’s betreft houdt zij zich be-

zig met schilderen (heeft les bij Mona 

Meijer), maakt graag eigen kaarten, zo-

als in 3D, waarvoor zij het materiaal o.a. op 

de markt in Schalkwijk haalt. Ze maakt heel 

bijzondere exemplaren, waarbij was in diverse 

kleuren met een strijkijzer op fotopapier wordt ge 

bracht, wat een zeer apart effect geeft. 

Mede doordat Marg nooit getrouwd is geweest (“nooit tijd 

gehad voor een vriendje”) is er veel contact met haar familie. 

Haar vader is helaas al in 1944 in Duitsland als dwangar-

beider omgekomen, maar daarentegen heeft haar moeder 

de hoge leeftijd van 93 bereikt. “Ik heb veel opgepast op de 

kleindochters van mijn tweelingzus (die inmiddels 14 en 11 

jaar zijn) en ook de contacten met haar andere, vijf jaar jon-

gere, zusje en diens kinderen zijn zeer intensief. Hoewel zij 

weliswaar de leeftijd er wel voor heeft, zal je van Marg niet 

kunnen zeggen dat zij op haar (welverdiende) lauweren rust. 

Zulke mensen zijn van onschatbare waarde in een dorpsge-

meenschap en dat geldt zeker voor Marg Zeilstra!

Dorpsgenoten

Op mijn vraag hoe dat alles zo gekomen is, antwoordt Marg: 

“Op mijn zeventiende had ik de opleiding kinderverzorging 

afgerond en hoewel ik wel wat jong gevonden werd, kon ik in 

kindertehuis ‘Groot Kijkduin’ als assistent-leidster aan de slag 

en direct in een groep met veertienjarigen!” Oorspronkelijk 

was Groot Kijkduin een pension voor de permanente opvang 

voor kinderen van Amsterdamse hoertjes en 

stond aan de Kostverlorenstraat, maar la-

ter werd het een justitieel goedgekeurde 

inrichting in het gebouw aan de Van 

Speijkstraat (voorheen hotel Garni 

en hotel Zeerust).

Gemiddeld verbleven er onge-

veer zestig kinderen in het huis, 

variërend in de leeftijd van baby’s 

(soms zelfs van een week oud) tot 

17-18 jaar, die hier in eerste instan-

tie naar de Karel Doormanschool 

gingen. Marg: “Wij woonden intern, 

eerst met zijn drieën op een kamer, 

maar later kreeg ik in de nok van het ge-

bouw een eigen kamer. Pas veel later, na een 

directiewisseling, moesten wij eruit en kreeg ik 

samen met een collega een woning aan de Keesomstraat.” 

Het contact met de kinderen was altijd zeer intensief. Zo kreeg 

zij afgelopen Kerst een kaart met een mooie spreuk erop van 

een vroegere bewoner en werd zij jaren geleden uitgeno-

digd voor de bruiloft van een meisje dat zij als baby had ver-

zorgd, maar die intussen ook al 50 jaar is. Heel bijzonder is het 

feit dat eveneens het contact met een aantal oud-collega’s 

nog zo intensief is. Zo gaan zij met zijn vijven ieder jaar een 

midweek op stap. Een mooie tastbare herinnering aan haar 

vijfentwintig jarig jubileum in Groot Kijkduin in 1974 is een 

boekwerk vol met foto’s en een nog steeds fraai wandkleed 

met op de achterkant de zin: ‘Zij, die mochten varen op je 

levenszee, danken je.’

Marg Zeilstra

door Erna Meijer

Hoewel in 1932 als helft van een tweeling in Delft geboren, 

woont de dorpsgenote van deze week inmiddels al zestig 

jaar in Zandvoort. Niet alleen door dat feit, maar vooral door 

haar grote betrokkenheid bij onze medebewoners is Marg 

Zeilstra voor velen beslist geen onbekende. 

                           Marg Zeilstra

elke donderdag
Dagschotel à € 9,75

Wekelijks een wisselend menu

Grieks Restaurant Filoxenia
Haltestraat 49 - Zandvoort
Tel.: 023-5734920
www.filoxenia.info

 

 Café Oomstee
De beste Jazz, beleef 't mee!

Vrijdag 1 mei, aanvang 21.00 uur:

Shai Shahar ft.
Fred Berkemeier en

Mulder & Mulder
Shai Shahar - zang

Fred Berkemeier - saxofoon

Vivian Mulder - contrabas / zang

Johan Mulder - piano

Menno Veenendaal - drums

Top amussement in hét Jazzcafé van Zandvoort!

Zie www.oomstee.nl voor verdere informatie!

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Jeu de boules wordt vaak, 

ten onrechte overigens, 

geassocieerd met op leef-

tijd zijnde mensen. Niets 

is minder waar. Landelijk 

zijn er competities in drie 

Plezier in het spelletje dat ten-

nis heet, staat voorop. Voor de 

leden zijn vier dubbelspelba-

nen op een ondergrond van 

asfalt beschikbaar. Als lid van 

de afdeling tennis kunt u tij-

dens het seizoen, dat loopt van 

begin april tot eind september, 

vrij spelen op diverse avonden 

en ook in het weekend is er de 

jeugdleefti jdsklas-

sen: aspiranten, pu-

pillen en junioren. 

Ook jeu de boules-

vereniging Zandvoort 

wil graag de jeugd 

kennis laten maken 

met hun sport. Daar  

is alle gelegenheid 

voor. De algemene trai-

ningavond is maandag 

van 19.00 uur tot 21.00 

uur. De club speelt on-

derlinge wedstrijden op de 

dinsdag- en zaterdagmiddag 

van 14.00 uur tot 17.00 uur.  

Op vrijdagavond vanaf 1900 

uur kan er, indien nodig, bij 

kunstlicht gespeeld worden.

gelegenheid om vrij te spelen 

gedurende een aantal uren. 

Verder worden er allerlei ten-

nisactiviteiten door de tennis-

afdeling georganiseerd, zoals 

1x per maand een racketavond 

en de jaarlijks terugkerende 

clubkampioenschappen. ZSC 

is overigens niet is aangeslo-

ten bij de KNLTB.

Een club met ambitie Tennissen bij ZSC 
Op woensdagmiddag wordt 

er vaak een toernooi tegen 

een andere vereniging ge-

speeld. Dat kan op de ei-

gen accommodatie aan de 

Thomsonstraat maar ook 

buiten Zandvoort wordt er 

bij zusterverenigingen ge-

speeld. De vereniging is lid 

van de Nederlandse Jeu de 

Boules Bond (NJBB). Alle le-

den van de  vereniging kun-

nen dan ook een licentie van 

de bond krijgen om op grote 

toernooien te spelen. Een 

aantal teams van Zandvoort 

nemen deel aan de compe-

titie. Zandvoort hoopt door 

deze faciliteiten hun ledental 

te verdubbelen.

Voor meer informatie kunt u 

terecht op www.jeudeboules-

zandvoort.nl. Ook kunt u  in-

formatie over jeu de boules-

vereniging Zandvoort krijgen 

bij voorzitter ad interim Ab 

Reurts (023-5715071).

Naast al deze activiteiten 

bestaat er de mogelijkheid 

om groepstennislessen te 

volgen. Er wordt les gege-

ven aan de jeugd tot 15 jaar, 

aan de oudere jeugd tot 18 

jaar en aan de beginnende 

of iets gevorderde spelers. 

Er wordt gedurende 12 we-

ken les gegeven. Wie geen 

lessen volgt, kan een baan 

huren voor de periode van 

1 april tot 30 september. De 

kosten zijn per baan en per 

uur voor de periode. Er is nog 

een beperkt aantal banen 

beschikbaar. 

Voor extra informatie over 

bovenstaande, zoals dagen, 

tijden en prijzen, of het aan-

vragen van een lesbrochure 

kunt u contact opnemen 

met de tenniscoördinator 

van ZSC, Raymond Lembeck 

via 06-53835611. Meer infor-

matie kunt ook vinden op: 

www.zsc.nu.

De zomer komt eraan en dan zullen de sportieve han-

delingen van veel Zandvoorters buitenshuis plaatsvin-

den. Een sport die het hele jaar door beoefend wordt, 

maar bij uitstek ook geschikt is voor de zomer, is jeu de 

boules. Sinds januari 2007 kan jeu de boulesvereniging 

Zandvoort gebruikmaken van een eigen complex aan de 

Thomsonstraat in Nieuw Noord.

Twintig jaar geleden is er binnen Zandvoortmeeuwen Hand-

bal begonnen met het tennissen op de handbalvelden aan de 

Duintjesveldweg. Binnen de handbalvereniging werd op 2 mei 

2003 een tenniscommissie opgericht, die zich de afgelopen ja-

ren actief heeft beziggehouden met de belangenbehartiging 

van de tennisliefhebbers. Na de fusie met TZB is ook de tennis-

afdeling opgegaan in de Zandvoortse Sport Combinatie (ZSC).

Strandpaviljoen

 Thalassa 18

Hoort zegt
het voort
Zaterdag 13 juni

groot feest bij Thalassa

Haring happen vangst 2009!

Kaarten afhalen vanaf 30 mei

Verkeershinder Vogelenzangseweg

Van maandag 27 april tot en 

met vrijdag 15 mei werkt de 

aannemer alleen op werk-

dagen overdag. Op som-

mige momenten wordt het 

verkeer uit beide richtingen 

Om de verkeersveiligheid op de Vogelenzangseweg (N206) 

in Vogelenzang te verbeteren, voert de provincie Noord-

Holland de komende weken diverse werkzaamheden uit. 

Tussen 27 april en 12 juni moet het autoverkeer rekening 

houden met ernstige verkeershinder. Voor (brom)fietsers 

blijft de Vogelenzangseweg wel te gebruiken.

met behulp van een ver-

keerslicht over één rijstrook 

geleid. Van maandag 18 mei 

tot en met vrijdag 12 juni is 

de Vogelenzangseweg tussen 

20.00 uur en 06.00 uur afge-

sloten voor al het verkeer. Het 

autoverkeer wordt omgeleid 

over de Herenweg (N208). 

Overdag wordt ook aan de 

weg gewerkt, maar de weg 

wordt hiervoor niet afgeslo-

ten. In de weekeinden wordt 

niet aan de weg gewerkt. 

Connexxion zet tussen 18 

mei en 12 juni extra bussen in 

en rijdt overdag de normale 

route en ’s avonds de omlei-

dingsroute over de Herenweg 

(N208). Informatie over de 

aangepaste dienstregeling is 

beschikbaar bij Connexxion.

Jeu de boules ook voor de jeugd

Tennissen op handbalveld
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Locatie Noord Locatie Centrum

Wijksteunpunt  Willemstraat 20

 Zandvoort Noord 2042 VB Zandvoort

Flemingstraat 55 Tel: 023 571 73 73

2041 VW Zandvoort 

Tel: 023 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

OPeningsTijden KOmende weeK
Wij zijn gesloten van donderdag 30 april t/m 
dinsdag 5 mei. 
- Medial is wel geopend op maandag 
 van 8.15-11.00 uur
- Voedselbank is ook geopend op vrijdag 
 van 09.00-12.00

OPen eeTTafel
Voor mensen die dat wensen, bestaat de mogelijkheid 

om iedere dinsdagmiddag (in de bibliotheek) en don-

derdagmiddag (bij Pluspunt Noord) in gezelschap van 

anderen een warme maaltijd te gebruiken – voor de 

gezelligheid of omdat koken moeilijker wordt. Voor meer 

informatie en aanmelding kunt u op werkdagen bellen 

met Pluspunt. Tijdstip: 12.30 - 14.00 uur

Kosten: € 7,-- per maaltijd (voor-, hoofd- en nagerecht).

Informatie en opgeven Pluspunt Noord, telefoon: 5740330

agenda:
6 mei Alzheimer café 

8  mei  Kinderdisco met thema Piraten

12  mei Cinema Nostalgie met de film Charade

2 juni Cinema nostalgie met de film Out of Africa

3  juni Alzheimer café 

5 juni Kinderdisco met thema Disney             

10 juni Straatspeeldag op het plein 

  (met o.a. Panna knock out toernooi)

14 juni Pluspunt in het muziekpaviljoen 

1 juli Alzheimer café 

3 - 5  aug Kinderkamp 

5  aug Alzheimer café

10 – 14 aug Meidenkamp 12+

28 aug Open huis 2009

infOrmaTie
- medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag 
tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het  
wijksteunpunt (Andere dagen in het Huis in de Duinen).
- loket Zandvoort 
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
- wijkmeesters de Key  
Dinsdag 15.00-16.00 uur
- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend 10.00-11.30 uur. 
- wijkagent
Dinsdag 15.00-16.30 uur Even weken van de maand
Dinsdag 19.00-20.30 uur Oneven weken van de maand
- juridisch spreekuur 
Om de week op dinsdagavond 19.00-20.30 uur 
- sociaal raadslieden Kontext
Inloopspreekuur  zonder afspraak op vrijdag tussen 
9.00 en 10.30 uur 

Marley and Me

De pasgetrouwde John en 

Jenny Grogan (Owen Wilson 

en Jennifer Aniston) adop-

teren Marley, een schattige 

Labrador-pup van amper 

zes kilo. In een oogwenk 

groeit de hond echter uit 

tot een kolos van 50 kilo 

vol ongeremde energie. 

Marley tovert het huis 

van de Grogans om tot 

rampgebied. Hij zakt voor 

de gehoorzaamheidstrai-

ning, hapt stukken uit de bank, gooit vuilnisbakken om-

ver, drinkt uit de WC en jaagt de postbode de stuipen op het 

lijf. In alle chaos en ongein die Marley in de jaren die volgen 

veroorzaakt, kijkt hij toe hoe de Grogans hun pieken en dalen 

beleven, van baan en huis veranderen en de uitdagingen van 

gezinsuitbreiding het hoofd bieden. Gaandeweg beseffen John 

en Jenny dat “de vreselijkste hond ter wereld” het beste uit 

hen naar boven haalt.

Uw specialist voor
al uw bloemwerk.

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310,
2040 VB Zandvoort. De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden

Tot 21 km p/uur • 70 km bereik • grootste assortiment 3 en 4 wielers

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

SCOOTMOBIELEN

scootmobiel via gemeente aanschaffen met PGB (persoonsgebonden  

budget) geen probleem. Kom langs voor advies en informatie!

22% van de Nederlandse online 50-plussers (869.000) be-

hoort tot minstens 1 sociaal netwerk. Hyves en LinkedIn 

zijn het populairst bij deze doelgroep. Sociale netwerken 

worden vooral voor privé doeleinden gebruikt, minder voor 

professionele doeleinden. België en Nederland lopen achter 

op het Verenigd Koninkrijk voor wat betreft bekendheid en 

lidmaatschap van sociale netwerken bij online 50-plussers. 

Het ouderenbeleid van de regering moet veel meer gericht 

zijn op zelfredzaamheid en niet alleen maar op het bestrij-

den van ziektes. Het functioneren van ouderen moet wor-

den bevorderd. Dat schrijft de Gezondheidsraad in het ad-

vies ‘Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid’ aan 

minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Als je ouder wordt maak je verschillende veranderingen 

door. Een daarvan is dat je huid veroudert en dat je rimpels 

krijgt. Het liefst willen we alles doen om dit te voorkomen, 

we proberen verschillende soorten crèmes en proberen zo 

gezond mogelijk te eten.

Het kan je allemaal overkomen als je dement wordt: de 

weg kwijt zijn, het gas aan laten staan, de sleutels verge-

ten, niet meer weten hoe de afstandsbediening werkt. Het 

zijn problemen met vaak grote gevolgen. Soms zó groot, 

dat zelfstandig wonen niet meer mogelijk is.

Nederlanders van 45 jaar en ouder zijn loyaler aan het huis 

van Oranje dan jongeren. Dat blijkt uit een onderzoek dat 

het online magazine Plus heeft uitgevoerd onder haar le-

zers. De verhouding is zeer duidelijk: 80% tegenover 48%.

Dit alles blijkt uit een markt-

onderzoek uitgevoerd door 

InSites Consulting rond de 

“Bij het ouder worden, win-

nen persoonlijke keuzes aan 

belang. Als men met dit alles 

rekening houdt, kan preventie 

bij ouderen nog veel goeds 

opleveren, voor de oudere zelf 

en voor de samenleving”, aldus 

de Gezondheidsraad. De raad 

stelt dat gezond of succesvol 

ouder worden niet alleen sa-

menhangt met het al dan niet 

hebben van een ziekte.

Functioneren 
Het gaat ouderen vooral om 

het feit dat ze zelf hun dage-

lijkse activiteiten kunnen blij-

ven doen en sociaal kunnen 

blijven functioneren. Door 

ziekte kunnen daarin allerlei 

beperkingen ontstaan, maar 

dat kan net zo goed gebeuren 

door persoonlijke en omge-

Eén van de belangrijkste stof-

fen die het verouderingspro-

ces tegengaat, is vitamine A 

(ook wel retinol genoemd). 

Vitamine A stimuleert de 

aanmaak van nieuwe huidcel-

len. Door deze vitamine wor-

den de rimpels minder diep. 

Vitamine A zit vooral in lever, 

vis, melkproducten, wortelen, 

abrikozen en pompoen. Naast 

vitamine A is ook vitamine C 

belangrijk. Vitamine C zorgt 

namelijk voor de aanmaak 

van collageen en komt in veel 

voedingsmiddelen voor. Het 

hoogste gehalte aan vitamine 

C zit in citrusvruchten en ki-

wi’s, dus vooral fruit is erg be-

langrijk voor een jongere huid! 

Daarnaast zit vitamine C ook 

in aardappelen en groenten. 

Het eten van plantaardige 

oliën, tarwekiemen, amande-

Er zijn praktische oplossin-

gen die een handje kunnen 

helpen in moeilijke situaties. 

Over dit onderwerp gaat 

het tijdens de volgende bij-

eenkomst in het Alzheimer 

Café Zandvoort. ‘Kroegbaas’ 

Hans Houweling, ouderen-

arts, spreekt dan met ergo-

therapeut Glynis Breman, 

Dit gegeven vormt echter  

geen enkel dreigement voor  

de monarchie, want de 

Oranjeliefde komt met de  

jaren. Ontwikkelingspsych-

oloog Gerrit Breeuwsma: “De 

meeste mensen gaan meer 

voor het koningshuis voelen 

zodra ze kinderen krijgen.  

Dan worden vanzelf de tra-

dities en rituelen ingezogen:  

het zingen op Koninginne-

dag, de rommelmarkt en de 

vlag uithangen. Zo krijgt het 

koningshuis écht een plek 

in je leven.” Het koningshuis 

kost een slordige 114 miljoen 

euro per jaar, ongeveer € 7 

per hoofd van de bevolking. 

53% van de Nederlanders 

vindt dit bedrag precies goed, 

17% vindt het te veel en 24% 

wil helemaal niets bijdragen.

Bijna een kwart wil dus 

helemaal niets bijdragen 

869.000 Nederlandse 50-plussers 

actief op sociale computer netwerken

Zelfredzaamheid ouderen Voeding tegen veroudering

Handige hulpjes bij dementie

Ouderen zijn loyaal  

aan koningshuis

bekendheid en het gebruik 

van sociale netwerken in 

België, Nederland en het 

vingsfactoren, gebeurtenissen 

en maatschappelijke ontwik-

kelingen. “Te denken valt aan 

leefstijl, vaardigheden in het 

omgaan met ziekte, motivatie 

om actief te blijven, sociale si-

tuatie en woonomstandighe-

den”, aldus de raad.

Preventie 
Preventie bij ouderen moet 

volgens de Gezondheidsraad 

voorkomen dat ze in een ne-

gatieve spiraal terecht komen. 

Zelfredzaamheid speelt dan 

een belangrijke rol. “Daarom 

moet de gezondheidszorg, de 

eerste lijn voorop, veel meer 

aandacht hebben voor facto-

ren die bij bedreigde zelfred-

zaamheid het functioneren 

gunstig kunnen beïnvloeden”, 

aldus het advies.

len, broccoli en spinazie is ook 

een goede manier om rimpels 

tegen te gaan. In deze produc-

ten zit vitamine E dat net als 

vitamine A werkt. Ook vis be-

vat een stof die werkt als bo-

vengenoemde vitaminen. Vis 

draagt hierdoor ook bij aan 

het behouden van een jonge 

huid. Het verbetert daarnaast 

ook nog eens de teint van je 

huid. Vis eten dus! 

Het gebruik van deze voe-

dingmiddelen zal niet direct 

zichtbaar rimpels verminde-

ren, maar het versterkt wel 

de huid en bevordert de ge-

zondheid. Het beste advies 

dat we u kunnen geven is: eet 

gezond en gevarieerd, vooral 

lekker veel groenten en fruit 

want hier zitten de meeste 

anti-verouderingsstoffen in.

een deskundige op het 

gebied van praktische aan-

passingen. Zij geeft tips en 

er kunnen vragen gesteld 

worden. Het Alzheimer Café 

Zandvoort vindt woensdag 6 

mei  van 19.00 tot 21.30 uur 

plaats in Pluspunt Noord, 

Flemingstraat 55. De toegang 

is gratis. 

aan de kosten van ons ko-

ningshuis. Dat is niet erg re-

alistisch, want de koningin 

voert haar representatieve 

functie uit in het belang van 

ons allemaal maar begrijpe-

lijk is het wel. Beatrix bezat 

1,1 miljard euro al heeft de 

kredietcrisis daar waar-

schijnlijk wel een bresje in 

geschoten. Onze vorstin 

ontvangt een jaarsalaris van 

rond de 4 miljoen euro voor 

de uitoefening van haar 

functie als staatshoofd. 

Willem-Alexander krijgt  

1 miljoen, prinses Máxima 

een slordige 9 ton en dit al-

les belastingvrij. Ze zijn de 

enige leden van het konink-

lijk huis met een vast salaris, 

de anderen declareren hun 

kosten voor de representa-

tieve taken die ze verrichten.

Bron: Plus online

Verenigd Koninkrijk. Het 

meest gekende netwerk 

is MySpace (38%), maar 

slechts 5% is lid ervan. Ook 

bij Facebook zien we een 

hoge bekendheid (17%) en 

een lage activiteit, slechts 

1% is lid. Hyves scoort lager 

op bekendheid (13%) maar 

telt wel het meest aantal 

leden (8%). “De mythe dat 

sociale netwerken en in-

teractieve websites enkel 

gebruikt worden door jon-

geren, wordt door onder-

zoek sterk ontkracht. Hyves 

is vandaag al populair bij 

onze 50-plussers en dit zal 

enkel maar stijgen in de 

toekomst. Vele mensen uit 

deze doelgroep beseffen erg 

goed dat lid zijn van een so-

ciaal netwerk nodig is om te 

communiceren met jonge-

ren en de meesten vinden 

Ouderen op internet

Koninginnedag 2008

50 plus pagina door Dick ter Heijden
50plus@zandvoortsecourant.nl

het bovendien erg leuk”, 

zegt Steven Van Belleghem, 

managing partner van 

InSites Consulting.

Privé sociale netwerken 

zijn iets beter gekend  

dan professionele net-

werken. Bij deze laatste is 

LinkedIn het meest beken-

de (16%) en gebruikte (11%) 

netwerk. “De cijfers tonen 

aan dat het niet om enke-

lingen gaat die sites zoals 

Hyves gebruiken, maar we 

zien een duidelijke stijgen- 

de trend onder de 50-plus-

sers om meer gebruik te  

maken van sociale netwer-

ken om met hun vrienden 

en familie te communi-

ceren en contact te on-

derhouden.”, zegt Steven 

Van Belleghem van InSites 

Consulting.
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Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Wallis en Grommit

Op een avondje een paar weken geleden liep de beheerder van ons dierentehuis 

nog even over het terrein met een hond. Die hond speerde als een gek naar het hek 

en begon keihard te blaffen. Toen de beheerder dichterbij kwam, bleek er een klein 

mandje voor het hek te staan..... Met daarin, jawel, Wallis en Grommit. Twee GROTE 

ongecastreerde katers. Ze moesten zelfs een beetje op elkaar zitten omdat er geen 

ruimte genoeg was. Gelukkig dat de beheerder daar langs kwam, anders hadden 

ze daar de hele nacht gezeten...

Inmiddels zijn ze gecastreerd en geent en gechipt en mogen ze naar een nieuw 

huis, waar er WEL voor ze gezorgd wordt!!!! Het zijn beide lieve katten, maar op het 

moment nog erg bang. Ze zijn aan te halen en vinden geaai en gekriebel best lekker. 

Zolang er niet teveel rumoer is, vinden ze het wel goed. We gaan wallis en grommit 

samen plaatsen. Dat vinden ze waarschijnlijk wel erg gezellig.

Wie ontfermt zich over deze twee lieve stakkers...? Bel voor informatie met het asiel 

in Zandvoort. Open van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur. Tel. 

57 13 888 of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl

Dier van de Week

Kook eens anders
Recept Recept

k
o

o
k

ru
b

ri
e

k

Kipfilet met waterkerssaus
Hoofdgerecht voor 4 personen

4 kipfilets van  

circa 150 gr. elk,

zout

versgemalen peper,

25 gr. boter,

1 zakje waterkers (75 gr.),

125 ml. slagroom,

2 thl. mierikswortel (potje).

Bereiding:

Kipfilets bestrooien met zout en peper. In koekenpan boter verhitten en kipfilets op ma-

tig hoog vuur in ca. 10 minuten bruin en gaar bakken, regelmatig keren. Uit waterkers 

grove takjes verwijderen. In keukenmachine waterkers met slagroom en mierikswortel 

tot gladde saus pureren. In steelpan saus al roerende zachtjes verwarmen tot dikte 

goed is. Op smaak brengen met zout en peper. Kipfilets schuin in plakjes snijden en op 

vier borden leggen en waterkerssaus erover. Serveren met groene pasta en een salade 

van kerstomaatjes, gesnipperde rode ui en pijnboompitten.

Benodigdheden:

H A L T E S T R A A T  1 8  Z A N D V O O R T

W I J  W E N S E N  B O Y  E N  B I L LY  H E E L

V E E L  G E L U K  E N  S U C C E S  M E T  H U N

P R A C H T I G E  N I E U W E  Z A A K  2B.

T O O N  &  E V E L I N E

S I D N E Y  &  D A N I Ë L L E

R E N É  &  E L S E N O O R

God in een
zwembroek 

Ik had echt niet gedacht dat 

ik onder de indruk zou zijn 

van een man die 1. de vre-

selijk Hollandse naam Arie 

draagt, 2. verschrikkelijke 

programma’s als ’40 dagen 

zonder seks’ presenteert en 

3. zijn borsthaar scheert of 

harst (of weet ik veel hoe 

hij dat doet) en niet eens 

de moeite neemt de haren 

op zijn hoofd wél bij te la-

ten knippen. Toch zit ik nu al 

minuten naar een foto van 

Arie Boomsma te staren. In 

zwembroek weliswaar. Het 

afwezige borsthaar lijkt me 

niet meer te storen. Sterker 

nog: ik neem alles terug wat 

ik zojuist gezegd heb.

 Arie in zwembroek heeft 

mijn leven, en dat van di-

verse vriendinnen met mij, 

drastisch veranderd. Het 

heeft mij doen beseffen 

dat er wel zoiets als een god 

móét bestaan: dit prachtige 

wezen kan toch niet door 

twee mensen op een dood-

gewone zaterdagavond in 

zoiets onbenulligs als een 

bed, zijn gecreëerd? Je kunt 

me veel vertellen, maar Arie 

is volgens mij regelrecht 

uit de hemel komen vallen. 

Dat vrouwen niet 40 dagen, 

maar hun hele leven zonder 

seks over zouden hebben 

voor één ontmoeting met 

dit godsgeschenk, begrijp 

ik volkomen. 

 Ja, die Arie heeft het goed 

geregeld met zijn blote bast 

in het magazine van Linda. 

Ik denk dat veel hysterisch 

geworden vrouwen zijn 

foto’s hebben uitgeknipt 

en een mooi plekje bin-

nenshuis hebben gegeven, 

bijvoorbeeld op de koelkast. 

Want naast een broodje 

kaas en een kop koffie, doet 

één blik naar Arie in zijn 

zwembroek je ochtend-

humeur spontaan verdwij-

nen. Ja, 40 dagen zonder 

seks, dat kunnen wij, 

vrouwen, wel. Maar 

90 dagen zonder Arie? 

Dat nooit meer!

column
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Het is bijna 64 jaar geleden dat 

de Tweede Wereldoorlog ten 

einde liep, namelijk op 5 mei. 

Daarom herdenken wij op 4 mei 

traditiegetrouw de slachtoffers. 

Onlangs werd bekend dat de stil-

le tocht die jaarlijks op 4 mei in 

Zandvoort wordt gehouden een 

stukje korter wordt. De tocht zal 

namelijk niet meer het Verzets-

plein aandoen. Daar zullen voort-

aan (vanaf 2010) eens in de vijf 

jaar kransen neergelegd worden. 

Hierdoor krijgt de stille tocht 

weer de oorspronkelijke route. 

Hoe belangrijk is de herdenking 

nog voor jongeren? Veel ouders 

en ouderen zeggen dat de 4 mei 

herdenking juist voor de jonge 

generatie altijd moet blijven be-

staan, maar hoe denkt de jonge 

generatie hier zelf over? 

JONG
!

“Het is belangrijk voor de (Zandvoortse) jeugd dat 
de 4 mei herdenking in ere blijft”

De stelling:Talk of the town

 

Vrijdag 1 mei: 
De Nederlandse band Cloudmachine zal bij strandpaviljoen 

Skyline (13), The Australian Beach Bar een semiakoestisch optre-
den verzorgen ter promotie van de nieuwe CD ‘Back On land’. Dat 

betekent een uur mooie luisterpop, van een band vol topmuzi-
kanten. Vanaf 20.30 uur, toegang gratis

Zondag 3 mei: 
Eindelijk: de Bloemendaalse strandfeesten zijn er weer! 
Daar hebben we de hele winter op zitten wachten. Lekker 
uit je dak gaan op een vette line–up? Dat kan bij:

- ‘Addicted’ in BLM9. 16.00-00.00 uur, toegang € 10,-

- ‘Taste it!’ bij Bloomingdale. 16.00 tot 00.00 uur,
    toegang € 10,-

- ‘Static’ bij het vernieuwde Woodstock 69. 
15.00 tot 24.00 uur, toegang € 7,50 
(Let op: Minimum leeftijd 16 jaar en ouder)

Maandag 4 mei 
Het Kennemer Jeugd Orkest zal op een ingetogen wij-

ze die past bij de dodenherdenking een herdenkings-

concert geven om te staan bij de vele gesneuvelde oor-
logsslachtoffers. Het klassiek concert wordt gehouden 
in het Frederikspark in Haarlem. Nadat we allemaal  
2 minuten stil zijn geweest, zal het concert om ongeveer 
halfnegen beginnen.

Dinsdag 5 mei: 
Op Bevrijdingsdag moet vrijheid gevierd worden. Pak de 
trein of de bus, lijn 80 richting Haarlem. Stap uit op de 

halte Tempelierstraat. De 29 ste editie van Bevrijdingspop 
Haarlem vindt zoals gewoonlijk plaats op het festivalter-
rein in de Hout. Er is weer van alles te doen. Spetterende 
optredens, straattheater, entertainment, markt en na-
tuurlijk de vele multiculturele drank –en eettentjes. Zet 
je schrap voor o.a. Guus Meeuwis, The Asteroids Galaxy 
Tour, Typhoon en Ziggy. Toegang: Gratis! 

I Know Where It’s @

Op 5 mei wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog 

gevierd. Stichting Bevrijdingspop organiseert dit jaar 

voor de 29e keer Bevrijdingspop in Haarlem, een 

evenement voor jong en oud. Het grootste gratis 

toegankelijke openluchtfestival van Nederland. 

Traditiegetrouw vindt het festival plaats in de Haarlemmerhout. Er is een spe-

ciaal kinderfestival met o.a. Sesamstraatbewoner Hakim in het Florapark, een 

vlooienmarkt waar je van alles en nog wat kunt kopen, straattheater en het 

‘Patronaat-podium’ met als afsluiter de Vlaamse electro DJ met het groene masker 

Dr. Lektroluv. Het Houtpodium trekt verreweg de meeste bezoekers. Op dit grote 

podium gaan namelijk verschillende bands/acts vanaf 12.30 uur tot 00.00 uur 

de optredens verzorgen!

Programma Houtpodium:

12:30 - 12:55:  Typhoon 

13:00 - 13:25:  Winnaar Rob Acda Award - John Doe’s Revenge 

13:40 - 14:20:  Lucky Fonz III & His Lucky Orchestra 

14:30 - 15:10:  Roosbeef 

15:25 - 16:05:  Asteroids Galaxy Tour 

16:25 - 17:35:  Guus Meeuwis 

17:50 - 18:20:  Seth Lakeman 

18:35 - 19:20:  De Staat 

19:40 - 20:25:  Ziggi & the Renaissance Band 

20:45 - 21:30:  Wouter Hamel 

21:50 - 22:40:  Gabriella Cilmi 

23:00 - 00.00:   Surpriseact

Gijs de Roode, 24 jaar, leraar aardrijkskunde en CDA-raadslid:

“Op 4 mei om 20.00 uur twee minuten stil zijn vind ik erg belangrijk. Op deze dag staan we stil bij 

de slachtoffers van de gruwelheden van 1940-’45 en de oorlogen die daarna gevoerd zijn. Dit mag 

nooit vergeten worden en ik vind het daarom belangrijk dat we in Zandvoort ook een herdenking 

houden en dat de Zandvoortse scholen een bijdrage leveren aan deze herdenking in Zandvoort, 

zodat de Zandvoortse jeugd het niet kan vergeten. Ik ben 4 mei aanstaande twee minuten stil, ik 

hoop jullie ook!”

Peter Koolstra, 21 jaar en studeert HBO-V aan Hogeschool Leiden:

“Een gebeurtenis als de Tweede Wereldoorlog moet natuurlijk ieder jaar worden herdacht. Er zijn 

bepaalde dingen die nooit mogen worden vergeten, waar jaarlijks bij stilgestaan dient te worden en 

welke nog vele generaties moet worden ‘gekoesterd’. De Tweede Wereldoorlog is zo’n gebeurtenis; 

het tekent de zwarte bladzijden in de Nederlandse historie. Ik vind zelfs dat Zandvoort de jeugd zou 

moeten stimuleren om op 4 mei bij deze gebeurtenis stil te staan.”

Lenna van den Haak, 29 jaar en journalist:

“Dat is zeker belangrijk. Ik denk alleen niet dat een verkorte route afbreuk doet aan deze belangrijke 

herdenking. Zolang het maar in ere blijft is er volgens mij niets aan de hand. Reden van de verkorte 

route weet ik niet, maar om de huidige route alleen te behouden voor de Zandvoortse jongeren 

lijkt mij iets overdreven.”

Lente kriebel tip
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Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 21 april en de 

verdere in week 17 door het college genomen besluiten zijn 29 

april, ’s middags, vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 

de Centrale Balie en op de website. Ook heeft het college van 

Burgemeester en Wethouders in deze vergadering het besluit 

genomen om de bezwaren tegen het bouwplan Louis Davids-

carré eerste fase (Brede School c.s.) ongegrond te verklaren en 

het bestreden besluit van 4 februari 2009 in stand te houden.

Herdenkingen op 4 mei 

Op 4 mei organiseren Gemeente Zandvoort en het 4 mei-

comité speciale herdenkingsbijeenkomsten bij het Joods  

monument en in de Protestante Kerk, gevolgd door een stille  

tocht en de herdenkingsceremonie bij het herdenkingsmonu-

ment aan de rotonde Van Lennepweg - Linnaeusstraat.

Joods monument

Om 12.00 uur ‘s middags is er een korte herdenkingsbijeen-

komst bij het Joods monument, inclusief een officiële bloem-

legging. Het monument staat op de hoek van de J. van Heems-

kerckstraat en Dr. J.G.Mezgerstraat. Tijdens de plechtigheid 

wordt het verkeer door de politie op afstand gehouden. 

Herdenkingsbijeenkomst in de Protestante Kerk

Voorafgaand aan officiële herdenking om 20.00 uur, is er op 4 

mei in de gemeente Zandvoort een korte plechtigheid.

Om 19.00 uur start de speciale herdenkingsbijeenkomst in de 

Protestante Kerk. Het gemeentebestuur Zandvoort nodigt alle in-

woners van Zandvoort uit tot het bijwonen van deze plechtigheid. 

Stille tocht

Om 19.30 uur begint de stille tocht vanaf de Protestante 

Kerk naar het herdenkingsmonument aan de rotonde Van 

Lennepweg - Linnaeusstraat. Aan de Zandvoortse horeca-

ondernemers met terrassen waarlangs de route loopt of zij 

deze willen versoberen uit respect voor de deelnemers aan de 

plechtigheid - graag geen muziek, geen bediening, geen röring 

als de stoet langskomt. 

De route 

Vanaf het Kerkplein loopt men via het Raadhuisplein de Hal-

testraat uit. Men steekt over en loopt de Verlengde Haltestraat 

in. Het spoor over. Doorlopen en vervolgens de Vondellaan in. 

Aan het einde van deze straat gaat men rechtsaf de Van Len-

nepweg in. Hierna loopt men rechtdoor naar het Herdenkings-

monument, aan de rotonde Van Lennepweg - Linnaeusstraat.

Twee minuten stilte

De kerkklokken luiden van 19.45 uur tot 30 seconden voor 

20.00 uur. Vanaf 20.00 uur worden 2 minuten stilte in acht 

genomen. Daarna brengt de trompettist The last post ten 

gehore. Om 20.03 volgt de officiële bloemlegging. Daarna  

volgt de declamatie door de heer H. Schrama en is er gelegen-

heid tot het leggen van bloemen.

Aangepaste Verordening op de Raadscommissies  

vastgesteld

In de vergadering van 21 april 2009 heeft de gemeenteraad 

van Zandvoort de Verordening op de Raadscommissies 2009 

vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 30 april 

2009 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis 

en staat op de website. De aanpassing van de verordening 

betreft de omvang en de samenstelling van de hoorcommissie.

Verkiezing Europees Parlement 2009

Eerste bekendmaking - Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het bij de 

aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parle-

ment op donderdag 4 juni 2009 een kiezer is toegestaan bij 

volmacht te mogen stemmen. Daarbij gelden de volgende 

bepalingen.

A. Machtiging door schriftelijke verzoek

1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos 

formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij 

volmacht te mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 25 mei 2009, 

door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van 

de gemeente, waar hij/zij op woensdag 22 april 2009 als 

kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de ver-

zoeker is toegestaan om in een stembureau naar keuze of 

per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op 

te treden, moet op woensdag 22 april 2009 als kiezer zijn 

geregistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde 

een volmachtbewijs.

B. Machtiging door overdracht van de oproepingskaart

1. De kiezer kan ook een andere kiezer, die in hetzelfde stem-

district, is ingeschreven, machtigen om voor hem/haar te 

stemmen. 

2. de kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op 

de oproepingskaart en laat de kaart door de gemachtigde 

medeondertekenen.

3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, 

oproepingskaart aan de gemachtigde over.

4. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette oproe-

pingskaart, kan tot en met dag van de stemming.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. 

Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of 

zelf aan de stemming deel te nemen. De volmachtstem dient 

tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Tweede bekendmaking - Stemmen in een stembureau naar keuze

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het bij 

de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees 

Parlement op donderdag 4 juni 2009 een kiezer is toegestaan 

zijn/haar stem uit te brengen in een stembureau naar keuze.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag

1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos for-

mulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een stem-

bureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien 

reeds verstrekt), moeten uiterlijk op maandag 25 mei 2009, 

door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van 

de gemeente, waar hij/zij op woensdag 22 april 2009 als 

kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker 

is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming 

te mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de 

oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in 

een kiezerspas.

B. Mondelinge aanvraag

1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de oproepingskaart, 

doch uiterlijk op dinsdag 2 juni 2009, de oproepingskaart 

over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woon-

plaats waar hij/zij op woensdag 22 april 2009 als kiezer is 

geregistreerd.

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de 

oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in 

een kiezerspas.

Derde bekendmaking - Stemmen voor Nederlanders die in het 

buitenland werken

De burgemeester van Zandvoort brengt het volgende ter 

openbare kennis: Voor verkiezing van de leden van het Euro-

pees Parlement op donderdag 4 juni 2009 zal het stemmen 

per brief mogelijk zijn voor de volgende categorieën kiezers:

a. Nederlanders, die wegens beroep of werkzaamheden op 

donderdag 4 juni 2009 in het buitenland zullen verblijven;

b. Nederlanders, die wegens beroep of werkzaamheden van 

zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, levensgezel of 

ouder op donderdag 4 juni 2009 in het buitenland verblijven;

Bovendien moeten zij op donderdag 4 juni 2009 18 jaar of 

ouder zijn.

Bij de gemeente zijn formulieren beschikbaar, waarmee de 

onder a en b bedoelde personen kunnen verzoeken om aan 

de stemming deel te nemen (model M3). De verzoekschriften 

dien uiterlijk op de achtentwintigste dag voor de stemming te 

zijn ontvangen door de burgemeester van de gemeente waar 

men als kiezer is geregistreerd.

Nadere inlichtingen over deze drie bekendmakingen worden 

verstrekt door Bureau Verkiezingen, Swaluëstraat 1.

Rioleringswerkzaamheden LDC

In de periode van 5 mei t/m 19 juni 2009 zullen er riolerings-

werkzaamheden plaatsvinden in de Louis Davidsstraat,  tussen 

het Raadhuisplein en het Zwarte Veld (het parkeerterrein waar 

de wekelijkse markt wordt gehouden).

 

Deze planning maakt het mogelijk dat op Koninginnedag, 

zoals gebruikelijk in het centrum van Zandvoort, de vrijmarkt 

gehouden kan worden.

 

Het werk wordt onderverdeeld in vijf delen, zodat de door-

stroom van het verkeer zoveel als mogelijk gehandhaafd kan 

blijven en de nodige verkeersomleidingen zo kort mogelijk du-

ren. De omleidingen worden door middel van borden aangeven.

 

Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 

t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 

klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 

Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 

Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 

verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

De functie van het busstation zal tijdelijk verplaatst wor-

den naar de Hogeweg. De winkels en woningen in de Louis 

Davidsstraat blijven voor voetgangers wel bereikbaar en de 

weekmarkt blijft gehandhaafd op het Zwarte Veld.

 

Na beëindiging van de rioleringswerkzaamheden wordt de 

straat heringericht met hetzelfde straatprofiel als het huidige.

 

Met Connexxion en met de ondernemers in het gebied is over-

leg gepleegd. Deze rioleringswerkzaamheden worden nauw 

afgestemd op de werkzaamheden voor het Louis Davidscarré 

en door de korte doorlooptijd van 6 weken, wordt eventuele, 

extra hinder zoveel mogelijk beperkt. 

Wijziging

De GFT-inzameling van donderdag 30 april wordt verplaatst 

naar zaterdag 2 mei in verband met Koninginnedag. De cocon-

inzameling van deze dag wordt verplaatst naar vrijdag 1 mei.

 

Ingekomen vergunningenaanvragen

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- voor 1 iep en 1 populier in de Haarlemmerstraat naast perceel 

53., aangevraagd 20 januari 2009, De bomen zijn in slechte 

staat, zaaknr: 09/1213

- Duinrooslaan 4, aangevraagd 20 maart 2009, 2 leylandi  

coniferen, overlast, herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-

gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 

openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-

mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk 

kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Dr. C.A.Gerkestraat 24, vernieuwen dakkapel voor-en achter-

zijde, verzonden 20 april 2009, 2009-048Lv. 

- De Ruyterstraat 80, verwijderen asbesthoudend standleiding, 

verzonden 22 april 2009, 2009-049S.

- Van Lennepweg 26 4-H, verwijderen asbesthoudend gevel-

paneel, verzonden 22 april 2009, 2009-053S.

Kapvergunningen verleend 

- Celsiusstraat 40, verleend per 23 april 2009, één esdoorn, 

overlast, herplantplicht.

- Verlening kapvergunning, Gerkestraat naast nr 18, verleend 

per 23 april 2009, één populier, stamvoet is aangetast.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen 

hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-

ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling 

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen 

van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een 

schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president 

van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft 

bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek 

om voorlopige voorziening indienen bij de president van 

de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient 

vergezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift. Voor 

het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 

wordt griffierecht geheven.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 

bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-

dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 

in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 

besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 

u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 

verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 

bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 18

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Nederland zijn op dit moment geen bevestigde gevallen van 

de varkensgriep variant. 

Maatregelen 
De WHO bespreekt mogelijke maatregelen; zoals een reis-

verbod en een importverbod van producten uit Mexico. Er 

is (nog) geen negatief reisadvies gegeven. Wel wordt gead-

viseerd om de algemene hygiënemaatregelen goed in acht 

te nemen. Dit betekent veelvuldig handen wassen en zich 

niet in het gezicht laten niezen of hoesten. 

Advies bij ziekteverschijnselen 
De kans dat reizigers door dit virus ziek worden of zijn lijkt 

vooralsnog klein. De Nederlandse overheid heeft wel ad-

viezen opgesteld voor mensen die met ziekteverschijnse-

len uit Mexico zijn teruggekomen. Het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu verzoekt reizigers die vanaf 17 

april teruggekomen zijn uit Mexico en binnen 7 dagen mi-

nimaal 38,5 graden koorts en luchtwegproblemen hebben 

ontwikkeld (zoals hoesten) om thuis te blijven en telefonisch 

contact op te nemen met hun huisarts. Die kan doorverwij-

zen naar de GGD. Reizigers die terugkomen uit Mexico of 

naar Mexico vertrekken, ontvangen van GGD Kennemerland 

een brief met informatie over wat te doen bij ziekteverschijn-

selen en welke hygiënische maatregelen men in acht moet 

nemen.

Gisteren verhoogde de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO) van drie naar vier, slechts twee stappen verwijderd 

van het niveau dat hoort bij een pandemie: de wereldwijde 

griepgolf die de wereld teistert met een nieuw virus. De 

WHO houdt er rekening mee dat de uitbraak van varkens-

griep in Mexico kan uitgroeien tot een wereldwijde pande-

mie, maar zij benadrukt dat het nu nog niet het geval is. In 

Informatie en uitleg over varkensgriep op gemeentelijke website
Gemeente Zandvoort heeft onderstaand persbericht op 

haar website geplaatst met informatie en uitleg over de 

nieuwe griepvirusvariant A/H1N, in de volksmond de var-

kensgriep genaamd.
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Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 

wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Greeven, Makelaardij o.g.
Harocamo 
Motorrijschool Goede
Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Printing People
Raggers & Zn 
Riche aan Zee
SMV Computerreparaties 
Spiegelcentrum Het Draaipunt
Strandpaviljoen Negentien
Studio Total Care
Take Five
Thalassa Strandpaviljoen 18
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Moot Holding
Zandvoort Optiek

(In alfabetische volgorde) 
Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine
Gemeente Zandvoort
Graveer een keer

adverteerders

Verlies in laatste inning

Kinheim opende al in de 

1e inning de score, 0-2. Het 

antwoord van ZSC waren 

drie honkslagen waarop 

Tjeerd Buijs, Alex Verhoeven 

en Ruud Bijl konden scoren, 

3-2. In de daarop volgende 

slagbeurten ontwikkelde 

zich een gelijk opgaande 

strijd met kwalitatief goed 

softbal. Kinheim nam in de 

3e inning opnieuw de lei-

ding, 3-5. Via een run van 

Han van Soest kwam ZSC 

in de gelijkmakende slag-

beurt terug tot 4-5. Nadat 

Kinheim twee slagbeurten 

door goed verdedigend 

werk van ZSC niet had ge-

scoord, wist Ben Draijer 

voor 5-5 te zorgen na een 

fraaie honkslag van catcher 

Djim Douma, die zijn zieke 

vader Peter uitstekend ver-

ving.

De 6e inning werd ZSC ech-

ter fataal. De Kinheim aan-

val kreeg vat op de worpen 

van ZSC-pitcher Buijs, die 

zodoende acht honkslagen 

waaronder drie homeruns 

moest toestaan. Aan het 

eind van de inning was de 

stand 5-16, in de gelijkma-

kende slagbeurt scoorde 

Draijer nog voor 6-16. 

Draijer was met 2 honksla-

gen uit een gelijk aantal 

beurten de beste slagman 

in de wedstrijd, waarin ZSC 

ondanks de ruime neder-

laag liet zien op een goed 

niveau te kunnen spelen.

 ‘Bal over het net’

International Dave Draijer legt uit

Jeu de boules

Ben Draijer aan slag

De laatste inning van de thuiswedstrijd tegen het sterke Kin-

heim is de softballers van de Zandvoortse Sport Combinatie 

(ZSC) vrijdagavond op eigen veld fataal geworden. Een 5-5 

stand na de 5e inning, veranderde in de laatste inning in een 

6-16 nederlaag.

softbal

Geëmotioneerde Sander Hittinger neemt afscheid

Jong en oud achter het bord

Gevecht om de bal

Tweede winst SV Zandvoort 

zondag

Louis Blok Rapid schaaktoernooi 

De beslissing om het kam-

pioenschap kan pas komend 

weekend vallen. Concordia 

staat, na de 0-0 tegen 

Zwanenburg, maar 3 punten 

voor op Olympia Haarlem. De 

Hillegommers spelen zondag 

thuis tegen De Brug (nr. 4) en 

Olympia speelt bij DSK (nr. 5).

Slechts een handjevol 

Zandvoortse supporters, ze 

waren op twee handen te 

tellen, had de moeite geno-

men om zondagmiddag naar 

sportcomplex Duintjesveld 

te komen voor de wedstrijd 

tussen de beide ploegen 

die al gedegradeerd zijn: SV 

Zandvoort en Geel Wit. De 

gasten hadden er zelfs meer 

meegenomen. Dat is dan voor 

met name de Zandvoorters 

een trieste zaak want zo-

veel wedstrijden heeft SV 

Zandvoort niet gewonnen 

dit jaar. Ook nu zag het er 

lang niet naar uit dat er drie 

punten op het Zandvoortse 

conto bijgeschreven zouden 

gaan worden. Zandvoort 

kwam door een doelpunt 

van Jamal al snel op voor-

sprong en had die een aan-

tal minuten later uit moeten 

bouwen naar 2-0. De terecht 

aan Zandvoort toegekende 

strafschop echter werd door 

Timo de Reus verprutst. En 

Evenals afgelopen jaren ver-

wacht de organisatie weer 

circa 60 deelnemers. Niet al-

leen uit de regio, maar ook uit 

andere windstreken van het 

land, en daarbuiten, is de be-

langstelling altijd erg groot.

De indeling is weer in groe-

zo was dan de weg voor de 

gasten open om op gelijke 

hoogte te komen, hetgeen 

uiteraard geschiedde.

Na rust waren het toch weer 

onze plaatsgenoten die op 

voorsprong kwamen en op-

nieuw was het Jamal die het 

doelpunt op zijn rekening 

schreef. Een misverstand in 

de Zandvoortse verdediging 

zorgde weer voor een ge-

lijke stand, die kort daarna 

omgebogen werd in een 

achterstand toen Geel Wit, 

naar later bleek, zijn laatste 

doelpunt van de dag maakte. 

Het laatste kwartier was voor 

Zandvoort. Eerst maakte De 

Reus de gelijkmaker, daarna 

zorgde Jamal, met zijn derde 

doelpunt, voor de voorsprong 

die door opnieuw De Reus op 

een 5-3 eindstand werd be-

paald.

Komende zondag de laatste 

wedstrijd voor dit zo ge-

plaagde elftal. In Haarlem zal 

SV Zandvoort om 14.00 uur 

dan aantreden tegen Alliance 

’22 dat zondag met 1-2 van 

Schoten won. Overige uit-

slagen 4e klasse D: Olympia 

Haarlem – Bloemendaal: 2-1; 

Zwanenburg – Concordia: 

0-0; Ripperda – DSK: 1-3 en 

De Brug – SVIJ: 5-3. 

pen van zes deelnemers op 

speelsterkte met een be-

denktijd van 25 minuten per 

deelnemer. Totaal mag een 

partij dus 50 minuten duren. 

Per groep van 6 deelnemers 

is er een  fraaie beker te win-

nen en voor de hoofdgroep is 

er bovendien de wisselbeker. 

In de op een na laatste wedstrijd van dit seizoen heeft het 

zondagelftal van SV Zandvoort het zoet van de tweede 

overwinning van deze reeks mogen smaken. Mededegra-

dant Geel Wit moest onverrichter zake terug naar Haarlem 

na een met 5-3 verloren wedstrijd. Grote man bij Zand-

voort was Shakar Jamal die drie doelpunten voor zijn re-

kening nam. 

Het 29e Louis Blok Rapid toernooi van de Zandvoortse 

Schaak Club zal op 21 mei aanstaande, Hemelvaartsdag, in 

het Gemeenschapshuis plaatsvinden. Het is ooit als toer-

nooi begonnen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 

van de club in 1980 en is nu niet meer weg te denken van 

de vaderlandse schaakkalender. 

voetbal - zondag

schaken

Inschrijven voor dit schaak-

toernooi kan uiterlijk tot 

dinsdag 21 mei aanstaande 

vóór 17.00 uur, onder vermel-

ding van uw speelsterkte in 

verband met de indeling.  

SV Zandvoort zaterdag veilig

Nationale Sport Week bij Unicum Sportclub ’73

Drie generaties honkbalinternationals 

bij Zandvoortse Sport Combinatie

Beide ploegen wisten van 

tevoren dat ze aan één punt 

genoeg hadden om hun 

doelstellingen voor dit sei-

zoen te halen. Zandvoort 

heeft zich met het gelijkspel 

gevrijwaard van nacompeti-

tie om degradatie. Marken 

was ook tevreden, omdat die 

nu niet meer van de 2e plaats 

verdrongen kan worden. 

In het kader van de landelijk georganiseerde Nationale 

Sport Week was ook de Unicum Sportclub actief betrokken. 

Afgelopen woensdag werden de twee sporten ‘bal over het 

net’ en jeu de boules uitgebreid gedemonstreerd. Het bij-

zondere is zeker dat ook de gehandicapten sportvereniging 

met verve inhaakt op een landelijke campagne om sport en 

vooral bewegen te promoten.

‘Bal over het net’ 
Een achttal leden van ‘bal over het net’ demonstreerden 

op de tennisbaan van het complex hoe dat precies werkte. 

Door deze positie nemen zij 

de plaats in van kampioen 

Swift in de nacompetitie 

om promotie. Toch was het 

vooral voor de jongeren in de 

ploeg van Keur moeilijk om 

de laatste tien minuten van 

de wedstrijd de bal rond te 

spelen en geen aanvallende 

aspiraties te ontplooien. Je 

kan dan namelijk net zo hard 

Het elftal van trainer Piet Keur heeft zich afgelopen zater-

dag op eigen veld verzekerd van een volgend seizoen in de 

2e klasse van het zaterdagvoetbal. In een voor het publiek 

redelijk onderhoudende wedstrijd was tegenstander Mar-

ken met 1-1 tevreden, want zij kunnen zich nu definitief op-

maken voor nacompetitie om een plaats in de 1e klasse. De 

wedstrijd stond tevens in het teken van het afscheid van 

een aantal spelers van de zaterdagselectie.

Al 36 jaar is de Unicum Sportclub ‘73 inmiddels actief als 

gehandicapten sportvereniging voor de vele bewoners van 

Nieuw Unicum. Sporten als biljarten, boogschieten, tafel-

tennis en wedstrijden met rolstoelen zijn nu herinneringen 

geworden. Maar tennis en jeu de boules zijn nog steeds ac-

tieve onderdelen waar veel deelnemers, dankzij de onver-

moeide inzet van vrijwilligers, elke week nog veel plezier 

aan beleven.

Drie spelers die ooit in het Nederlands honkbalteam speelden 

gaven vorige week in het kader van de Nationale Sportweek een 

clinic bij de afdeling soft- en honkbal van de Zandvoortse Sport 

Combinatie (ZSC). Deze werd mogelijk door ondersteuning van 

Steffen v.d. Pol van Sportservice Heemstede-Zandvoort.

voetbal - zaterdag

tegen een nederlaag aanlo-

pen en dat was nu net niet 

de bedoeling.

Het was duidelijk dat er niet 

op het scherpst van de snede 

gevochten zou worden voor 

de drie punten. Marken con-

troleerde voetballend en liet 

Zandvoort ook lekker spelen. 

De arbiter van dienst had 

dus eigenlijk een simpele 

middag. Ook het publiek, 

met op het terras de beide 

reserve-elftallen, was daar-

mee gebaat want er waren 

zo nu en dan mooie aanval-

len te noteren. De mooiste 

aan Zandvoortse zijde was 

vlak voor rust. Ronald Kaales 

had de bal op rechts onder-

schept en stuurde Maurice 

Moll de diepte in. Op maat 

kreeg hij de bal binnen het 

16-metergebied aange-

speeld en verschalkte doel-

man Ron Smit met een fraaie 

lob, 1-0. Dat het ene punt 

voor Marken serieus was, 

bleek nauwelijks 2 minuten 

later. Een splijtende pass 

van Thijs Klaver, dwars door 

de verdediging heen, zette 

Matthijs Kaars helemaal vrij 

voor Zandvoort-keeper Boy 

de Vet die dan ook geen ver-

weer had op zijn inzet, 1-1.

De tweede helft had ei-

genlijk alleen als vermel-

denswaardig hoogtepunt 

Gerard Schilpzand liet de ballen voor de deelnemers vallen 

waarna de spelers de bal over het net moesten plaatsen. 

Elke goed geplaatste bal op de helft van de tegenstander 

leverde punten op. En ja, wie de meeste punten kon scoren 

was de beste. Die beste komt pas over een paar maanden 

als alle gescoorde punten geteld zijn en de vereniging een 

eindrangschikking heeft gemaakt. 

Jeu de boules
’s Avonds was dezelfde strijd bij de drie strijdende teams van 

jeu de boules. De halve Brinck was in beslag genomen door 

drie matten van circa 20 meter lang waarop de deelnemers 

met veel precisie hun jeu de boulesballen lieten rollen. Los 

geslingerd uit de hand naast de rolstoel of via een buis pre-

cies gemikt op het doel. Het maakte eigenlijk niet uit. Alle 

deelnemers waren zeer enthousiast en verbeten bezig om 

de beste score op de baan te krijgen. De vele vrijwilligers 

waren aanwezig om de ballen te verzamelen of te helpen 

bij het richten van de gooigoot. Dat ook daar de punten per 

team nauwgezet werden bijgehouden behoeft geen betoog. 

Ruim dertig jonge spelers en 

speelsters kregen van huidig 

international Dave Draijer, 

oud-international en voor-

malig bondscoach Jan Dik 

Leurs en Gé Oosterbaan on-

de wissel van Sander ‘Guus’ 

Hittinger. De 39-jarige aan-

voerder hangt na deze wed-

strijd, samen met Michel 

Schraal, Raymon Hölzken 

en Aaron Kuilder, zijn kick-

sen voor het selectievoet-

bal definitief aan de wilgen. 

Hij kreeg een daverend ap-

plaus van ‘zijn’ publiek toen 

hij geëmotioneerd naar 

Keur stapte om zich te la-

ten vervangen. De laatste 

vijf minuten hadden eigen-

lijk niet gespeeld hoeven te 

worden. Plichtmatig werd 

zowel door Marken als door 

Zandvoort de bal rustig rond 

gespeeld zonder nog enige 

aanvallende impulsen te 

ontwikkelen. De beide mis-

sies waren geslaagd en het 

bleef dan ook nog lang een 

groot feest in de kantine 

van SV Zandvoort, waar de 

spelers van Marken zich ook 

daar van hun beste kant lie-

ten zien.

Komende zaterdag speelt 

het zaterdagelftal om 14.30 

uur de laatste wedstrijd van 

dit seizoen, in Haarlem bij 

Kennemerland dat afgelo-

pen weekend in Amsterdam 

een pak slag kreeg van Swift: 

9-0. Overige uitslagen 2e 

klasse A: DVVA – HCSC: 3-0; 

ZCFC – HBOK: 4-4; WV-HEDW 

– ZOB: 0-1 en Amstelveen – 

Monnickendam: 1-0.

derricht in de grondregels 

van het honkbal. Zij werden 

daarbij geholpen door Arie 

Paap die vele jaren als pit-

cher actief was in de hoog-

ste afdeling van de nationale 

honkbalcompetitie. 

ZSC kijkt met voldoening 

terug op de clinic, die vele 

nieuwe gezichten ople-

verde, waarvan een aantal 

de kennismaking zo goed 

bevalen was dat zij zich di-

rect aanmeldden als lid. Wie 

belangstelling voor honk- 

en softbal heeft, kan meer 

informatie krijgen door een 

e-mail te sturen zandvoort-

meeuwen@yahoo.com met 
vermelding van naam, adres 

en telefoonnummer.

Bel Edward Geerts (5717978) 

of Ruud Schiltmeijer (5717272) 

of e-mail: 

ruudzandvoort@hetnet.nl. 
Het inschrijfgeld bedraagt 

€ 7. 
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Grote Krocht 14
Voor wie een royaal penthouse zoekt dat aan alle wensen voldoet….
Op ‘eenzame’ hoogte, midden in het gezellige centrum van Zandvoort, ligt dit 
prachtige royale penthouse met ruime serre, riant zonnig dakterras, 
3 slaapkamers en 2 parkeerplaatsen. Het kleinschalige complex residence “La 
Grande Caverne” beschikt over een lift en een inpandige parkeerkelder met 
bergingen. 

Ruim penthouse met veel lichtinval •	
Volledige privacy door de vrije ligging•	
Bijzonder vormgegeven hoog plafond in de woonkamer•	
Zonwering rondom •	
Berging en 2 parkeerplaatsen in de parkeerkelder•	
Midden in het centrum en toch rustig gelegen•	
Gebruiksoppervlakte circa 140 m² (excl. dakterras van ca. 110 m²)•	

Vraagprijs € 735.000,-- (incl. 2 parkeerplaatsen)

Van Speijkstraat 2/195
Schitterend, luxe en royaal appartement op de 5e verdieping met prachtig 
uitzicht over de duinen en met zeezicht.  
Het appartement beschikt over een ruime lichte living, luxe open keuken, 
eetkamer met toegang tot het terras, gastenkamer met eigen badkamer en 
een masterbedroom met een luxe badkamer.
Het complex telt slechts 1 appartement per etage en is alleen bereikbaar via 
een beveiligde lift die direct uitkomt in het appartement. Bij de vraagprijs 
inbegrepen is de dubbele garagebox met elektrisch bedienbare deur in de 
afgesloten parkeergarage.

Perfect onderhouden en zo te betrekken!•	
Licht, luxe, royaal en sfeervol appartement•	
Gebruiksoppervlak ca. 160 m² (incl. terras)•	

Vraagprijs € 579.000,-- 

Da Costastraat 5
Aan klein plantsoen gelegen 20-er jaren tussenwoning met 3 slaapkamers, 
knusse zonnige patio op het zuiden en achterom.
Het is een kindvriendelijke woonomgeving en binnen 5 minuten bent u al in 
het centrum van Zandvoort.

Geheel voorzien van dubbele beglazing•	
Alle slaapvertrekken beschikken over paneeldeuren•	
Vrij parkeren•	
Bouwjaar ca. 1928•	
Oplevering in overleg•	
Gebruiksoppervlakte ca. 75 m² •	

Vraagprijs € 229.000,-- 

nieuw

grote krocht ca. 20 jaar geleden

Burgemeester van Fenemaplein  13/11 & 
13/13
Zeer fraai afgewerkt royaal penthouse op de 6e en 7e verdieping gelegen met 
fantastisch uitzicht over boulevard, strand en zee.  Dit penthouse beschikt over 
vele extra’s. Absoluut uw bezichtiging waard!

Geheel v.v. zonwerende dubbele beglazing•	
Gehele penthouse voorzien van airco en dimverlichting•	
 Elektrische zonwering met stormbeveiliging•	
 Complex beschikt over een lift, - 2 inpandige bergingen •	
 Eventueel 2 garages te koop à € 24.800,- per stuk•	
Gebruiksoppervlakte ca. 230 m²•	

Vraagprijs € 399.000,--

Jhr. P.N. Quarles van Ufordlaan 27
Goed onderhouden vrijstaande villa met 3 slaapkamers, wijnkelder, waskamer, 
hobbykamer, zonneterras aan de voorzijde, besloten en vrij gelegen achtertuin, 
oprit en ruime garage voor 3 auto’s. De woning staat in een rustige groene 
woonomgeving waar alleen bestemmingsverkeer komt en grenst aan een prachtig 
natuurgebied.

Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing •	
Buitenzijde geschilderd in 2006•	
Vloerverwarming begane grond en 1•	 e verdieping
Alarminstallatie (met onderhoudscontract)•	
Gebruiksoppervlakte ca. 200 m²•	
Perceeloppervlakte 360 m²•	

Vraagprijs € 695.000,-- 
         

Herman Heijermansweg 8
Via een oprijlaan bereikt u deze luxueuze vrijstaande villa op een kavel van 
3500 m² eigen grond, omgeven door prachtig duinlandschap. 
De villa beschikt over een living van ca. 175 m², royale luxe woonkeuken, 
bijkeuken, waskamer, 4 slaapkamers, 3 luxe badkamers, royaal inpandig 
zwembad met jacuzzi en loungegedeelte, souterrain en een garage voor ca. 4 
auto’s. Deze bijzondere locatie is bij veel mensen onbekend doordat de ligging 
geheel aan het oog ontrokken wordt.

Op nog geen 200 meter van de Kennemer Golfclub•	
Unieke locatie met volledige privacy•	
Perfect onderhouden•	
Woonoppervlakte 585m² (excl. garage)•	
Inhoud ca. 1600 m³•	

Vraagprijs € 2.700.000,-- 

verk
och

t



1

De fractie van de OPZ maakt met gemaakte afspraken tus-

sen alle partijen van de Zandvoortse gemeenteraad mooie 

sier. Althans dat vinden de VVD en het CDA. OPZ heeft on-

langs haar visie van wat er moet gebeuren in de Midden-

boulevard naar buiten gebracht.

Op initiatief van de VVD zijn 

alle partijen, die in gemeen-

teraad vertegenwoordigd 

zijn, bijeen gekomen om te 

brainstormen over het pro-

ject Middenboulevard en de 

eventuele invulling daarvan. 

Tijdens deze vergadering, 

waar geen anderen bij waren, 

hebben alle partijen hun zegje 

kunnen doen en zijn er afspra-

ken gemaakt. Deze afspraken 

zijn nu terug te vinden in een 

stuk van OPZ-fratievoorzitter 

Carl Simons die ze als de visie 

van OPZ naar buiten bracht. 

Vooral de VVD en het CDA 

zijn daar zeer verbolgen over 

en betichten bij monde van 

fractievoorzitters Fred Paap 

en Gert-Jan Bluijs de OPZ van 

mooie sier maken met de af-

spraken in de aanloop naar 

de verkiezingen van volgend 

jaar. “Alle partijen hebben 

tijdens de bijeenkomst hun 

zegje kunnen doen en naar 

iedereen is geluisterd. Uit de 

diverse voorstellen is een stuk 

opgesteld en dat wordt nu 

door OPZ gebruikt als zijnde 

hun visie. Zeer ongepast”, was 

hun commentaar.

Reactie
OPZ-fractievoorzitter Carl 

Simons wijst de beschuldi-

gingen resoluut van de hand: 

“Na het gezamenlijke overleg 

heeft OPZ, daartoe uitgeno-

digd door de wethouder, de 

gezamenlijk besproken hoofd-

lijnen meer gedetailleerd aan-

gevuld met de visie van OPZ 

en deze op schrift gesteld. 

Het stuk is vervolgens aan 

het college van B&W toege-

zonden, want daartoe was 

het immers opgesteld. Van 

een intentie tot verspreiding 

om daarmee ‘goede sier’ te 

maken is geen sprake en van 

gezamenlijke standpunten 

voorstellen als louter stand-

punten van OPZ ook al niet. 

Kennelijk zitten we zozeer op 

één lijn dat wij die indruk on-

bedoeld hebben gewekt.”

VVD en CDA: “OPZ 
maakt mooie sier” 

De herdenking bij het joods monument trekt ieder jaar meer belangstellenden

Zandvoort kende op de nationale herdenkingsdag een stijlvolle dienst in een helaas 

niet volle Protestantse kerk. Medewerking aan de dienst werd verleend door het Zand-

voorts Mannenkoor onder leiding van Wim de Vries dat een tweetal bij de gelegenheid 

horende liederen zong.

Stijlvolle herdenking

veld; burgers en militai-

ren: “Vandaag herdenken 

wij alle Nederlanders die 

sinds het uitbreken van de 

Tweede Wereldoorlog in het 

Koninkrijk der Nederlanden 

zijn omgekomen, burgers en 

militairen, in oorlogssituaties 

en bij vredesoperaties. Onze 

mensen komen onder vuur te 

staan of nemen anderen on-

der vuur. Dan vallen er slacht-

offers en komt het dichtbij. 

Vanavond gedenken wij alle 

militairen die zijn omgeko-

men. Wij staan stil bij wat 

hun offer inhoudt.”

Stille tocht
Klokslag 20.00 uur arriveer-

de de stille tocht bij het ver-

zetsmonument op de hoek 

van de Van Lennepweg/

Linnaeusstraat. De gebruike-
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Nieuw bij 
SEA OPTIEK:

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Koop nu een RAY-BAN 
ZONNEBRIL bij SEA OPTIEK  

en maak kans op een 
RAY-BAN URBAN 
CRUISER-fiets !!!

(limited edition by Johnny Loco)

De Mannetjes

Mooie sier OPZ

Wijsheid komt met 
de jaren zeggen ze

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	Zonnekorn heel € 2,50 
  half € 1,30 
•	Kaasbroodje	€ 1,30

Nieuw in ons assortiment:  
div.	vruchtensappen	en	jam	 
van landgoed Mariënwaerdt 

Stap	ook	eens	binnen	voor	 
een	lekker	bakje	kofie,	of	 
een	broodje	belegd	met	een	
heerlijke	ambachtelijke	salade.

Op 12 mei 
vergadert de commissie Raadszaken. 

Op 13 mei 
de commissie Planning en Control.

De agenda’s vindt u  in de gemeente-advertentie in deze krant. 

 

lijke 2 minuten stilte om pre-

cies 20.00 uur, waren werke-

lijk oorverdovend. Na de ‘Last 

Post’ door trompetters van de 

Damiateband legden de bur-

gemeester en zijn eega een 

krans namens de gemeente 

Zandvoort, gevolgd door ver-

tegenwoordigers van allerlei 

organisaties. Ook nu weer 

werd het Wilhelmus gezon-

gen en declameerde Hein 

Schrama een gedicht. Na het 

gebruikelijke defilé langs het 

monument door de aanwe-

zigen, kwam de plechtigheid 

rond 20.30 uur ten einde.

Joods monument
Ieder jaar wordt de belang-

stelling voor de herdenking 

bij het joods monument op 

de hoek van de Mezgerstraat 

groter. Nu waren naar schat-

ting 125 mensen om 12.00 

uur bijeengekomen om de 

herdenking bij te wonen. Na 

een toespraak van burge-

meester Niek Meijer en het 

bidden door de rabbijn van 

de joodse gemeente Haarlem 

voor de zielenrust van de om-

gebrachte joden in de con-

centratiekampen, legden ook 

hier de burgemeester en zijn 

vrouw en andere instanties 

een krans.

Ondernemersborrel

Donderdag 
14 mei

Café Koper, Kerkplein

Aanvang 18.00 uur

Twee leerlingen van de 

Nicolaasschool declameer-

den vervolgens twee gedich-

ten waarvan er één van de 

hand leerlinge Anouk Mudde 

was. Na het Beati Mundi van 

Felix Mendelssohn kreeg 

burgemeester Niek Meijer 

het woord. Hij stond stil bij 

allen die voor onze vrijheid 

tijdens en na de Tweede 

Wereldoorlog zijn gesneu-
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Over de rommelmarkt slente-

rend genieten we van de sfeer. 

Koninginnedag én zon. Een be-

tere combinatie is niet denk-

baar. Tóch willen we snel naar 

huis omdat ik het ouderwetse 

defilé weer wil meemaken. 

Met een kop koffie nestelen 

we ons op de bank. Vlak voor 

de TV. Echtgenoot is niet zo 

enthousiast als ik. Toch blijft 

hij meekijken naar de bustoer 

door Apeldoorn. Ook daar een 

vrolijke sfeer. Juichende men-

sen. Bijna heeft de open bus 

paleis Het Loo bereikt. En dan 

gebeurt het…..Vanuit het niets 

scheurt een zwart autootje 

het beeld in. En knalt met een 

noodvaart tegen de gedenk-

naald op! We horen een doffe 

knal. Eén moment ontzetting 

op de TV. Dan klinkt de opge-

wonden stem van de com-

mentator. Een ongeluk? Of 

een aanslag op de bus. Die nét 

voorbij gereden is. Ontstelde 

gezichten komen in beeld van 

de Koninklijke familie. “14 ge-

wonden”, horen we. Later ver-

andert dat in 23 gewonden. 

Niemand weet ook maar iets 

zeker. Er blijken twee doden te 

zijn. Nu ik dit schrijf is dat al 

opgelopen naar acht! Wég is 

het feestelijke Oranjegevoel. 

Wat is dit in Nederland? Wie 

doet zoiets? Welke onver-

laat verstoort ons ultieme 

Oranjegevoel? “Dan ontstaat 

er een totaal andere wereld. 

Door één daad. We zijn aan-

geslagen”, zegt de commen-

tator.  De TV verwoordt onze 

gevoelens…..Verbijstert kijken 

we elkaar aan. Ik zie onze drie-

kleur wapperen. Rood, wit, 

blauw met de oranje wim-

pel fier aan top. Schijnbaar 

niet voor iedereen. Er lopen 

randfiguren in Nederland 

rond waar ik koude rillin-

gen van krijg. Later blijkt het  

een zonderlinge man te zijn 

geweest. Niemand die hem 

kent. Hij kan het niet meer 

navertellen. Ook hij 

is één van de acht  

die het niet heeft  

overleefd. Koningin-

ne dag 2009. Het had 

een feest moeten 

worden…

cartoon Hans van Pelt

Koninginnedag met 

een zwarte rand

columnfamilieberichten

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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restaurant aan het strand

waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Pastor Dick Duijves en Jan Akerboom feliciteren Annemarie van Roode

Een groot aantal steden en dorpen in Nederland hadden 

na de dramatische gebeurtenissen in Apeldoorn op Konin-

ginnedag besloten om hun programma te versoberen of 

zelfs geheel af te gelasten. Zandvoort koos voor het laten 

doorgaan van de festiviteiten.

Vorige week donderdag, Koninginnedag, is toch nog plot-

seling bijzonder commissielid voor GroenLinks Cees de 

Koster overleden. Hij had al vanwege zijn ziekte zijn werk 

voor zijn fractie in de raadszaal opgegeven.

Vanaf afgelopen maandag ligt het voorlopig ontwerp ‘he-

raanleg Koninginnebuurt’ gedurende 4 weken ter inzage 

bij de centrale balie in het raadhuis. Tevens heeft de ge-

meente de betrokkenen een brief gestuurd om hen op 

de hoogte te stellen van de ontwikkelingen. Ook stelt de 

gemeente een inloopavond in het vooruitzicht. Op woens-

dag 13 mei kunnen geïnteresseerden kennismaken met de 

plannen, om uitleg vragen van de vakambtenaar en met-

een hun officiële reactie geven. 

Zondagochtend heeft Annemarie van Roode uit handen 

van de voorzitter van het Agatha kerkkoor de zilveren 

medaille van de Nederlandse Sint-Gregorius Vereniging 

(NSGV) opgespeld gekregen.

“Na de aanslag in Apeldoorn 

hebben de Stichting Viering 

Nationale  Feestdagen 

Zandvoort en ik met el-

kaar overlegd wat we 

moesten doen met de 

Koninginnedagactiviteiten. 

Er waren geen officiële 

plechtigheden meer, alleen 

nog de leuke dingen die er 

voor de inwoners waren ge-

organiseerd. We hebben met 

elkaar gezegd: we gaan door, 

want het is niet verstandig 

om ons te laten leiden door 

deze extreme gebeurtenis. 

Koninginnedag is ook een 

Cees de Koster was een soci-

aal bewogen mens die zich 

op allerlei vlakken inzette. 

Het meest is hij misschien 

wel bekend als iemand die 

veel werk verzette voor de 

AA, de club die mensen van 

een alcoholverslaving pro-

beert af te helpen. Binnen 

de Zandvoortse afdeling 

was hij meestal degene 

die de ‘intakegesprekken’ 

Het project beoogt het vervan-

gen van de riolering en hier-

aan gekoppeld het duurzaam 

veilig inrichten van het ge-

bied. De voorbereidingen tot 

het vervangen van de riolering 

en opnieuw inrichten van de 

straten verlopen voorspoedig. 

De straten die worden aan-

gepakt zijn: Koninginneweg 

(van Prinsesseweg tot aan 

de Kostver lorenstraat) , 

Kost   verlorenstraat  (van 

Koninginne weg tot aan 

de Kost verlorenstraat 87), 

de Julianaweg, de Wilhel-

minaweg, de Emma weg 

(tot aan huisnummer 25), de 

Weimar weg, de Van Stol berg-

weg en de Regentesse weg.

De werkzaamheden ko-

men in hoofdlijnen neer 

op het vervangen van de 

riolering inclusief de huis-

aansluitingen tot aan de 

erfgrens in de Julianaweg, 

Wilhelminaweg, Emmaweg, 

Weimarweg, Van Stolbergweg 

en Regentesseweg; het aan-

Deze vereniging voor litur-

gische muziek in de rooms-

katholieke kerk is spring-

feest voor ons allemaal. We 

laten ons feest niet verzieken 

door deze daad. We hebben 

gezegd: we gelasten een 

moment van stilte in, om zo 

ons medeleven te betuigen 

aan de Koninklijke familie en 

aan de slachtoffers. Toen we 

met elkaar een minuut stil 

waren was het ook overal 

stil. Ik vond dat indrukwek-

kend. Maar hoe dan ook: 

Koninginnedag 2009 staat 

voor altijd in ons geheugen 

gegrift”, aldus de verklaring 

van burgemeester Niek 

Meijer.

afnam met mensen die om 

hulp kwamen vragen. Deze 

gesprekken gingen hem 

niet in zijn koude kleren 

zitten en was hij na afloop 

van zo een gesprek dagen 

bezig om de zaken geeste-

lijk te verwerken. Zandvoort 

verliest met hem een soci-

aal en betrokken mens. Hij 

mocht slechts 63 jaar wor-

den.

brengen van een regenwater 

infiltratieriolering in de zelfde 

straten. Om in het ontwerp 

voldoende ruimte te creëren 

voor de doorgang van hulp-

diensten en onder andere 

de vuilnisauto en plaats te 

bieden aan het reguliere 

verkeer en de realisatie van 

parkeerplaatsen is het voor-

stel om in drie wegen een-

richtingsverkeer in te stellen. 

Deze wegen zijn namelijk te 

smal om tweerichtingsver-

keer toe te staan, en tevens 

parkeervakken en een trot-

toir te maken. Het betreft de 

Weimarweg, van Stolbergweg 

en Regentesse weg.

Om de parkeerdruk en het 

aantal parkeerplaatsen te 

bepalen is er een parkeerba-

lans opgesteld. Hiervoor zijn 

twee avondtellingen gehou-

den. Uit de resultaten blijkt 

dat de capaciteit voor de 

huidige situatie toereikend 

is. Wel moet worden opge-

merkt dat er meer gebruik 

levend. Ze telt ruim 4.000 

aangesloten koren en circa 

125.000 leden. Alle koren 

Zandvoort vierde wel  

Koninginnedag

In memoriam 

Cees de Koster

Koninginnebuurt binnenkort op de schop

Onderscheiding voor Annemarie van Roode

Verdrietig, nemen we afscheid van onze voorzitter

Cees de Koster

Sociaal bewogen en met grote betrokkenheid  

bij natuur  en milieu was hij voor ons een  

enorme stimulerende kracht. 

Wij zij dankbaar om alles wat Cees voor  

GroenLinks in onze regio heeft betekend.

We wensen Ellen alle sterkte toe. 

Fractie GroenLinks Bloemendaal,  

Heemstede en Zandvoort

Bestuur GroenLinks Zuidwest Kennemerland

Hoewel niet geheel onverwacht, zijn wij toch  

onaangenaam verrast door het bericht dat  

de heer C.L. de Koster op donderdag 30 april is  

overleden. Wij herinneren ons hem als een actief  

buitengewoon-commissielid voor GroenLinks,  

die zich betrokken voelde bij Zandvoort. Wij  

wensen zijn partner, familie, vrienden en bekenden 

veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

Het gemeentebestuur

Burgemeester N. Meijer

Gemeentesecretaris F. Beijk

Griffier H. van Steveninck

gemaakt kan worden van 

het parkeren op eigen erf. In 

de nieuwe situatie worden 

alle parkeerplaatsen in de 

openbare ruimte als zodanig 

aangegeven. Bij de ingang 

van het gebied wordt door-

middel van borden aangege-

ven dat er alleen in de vak-

ken geparkeerd mag worden. 

Parkeren met twee wielen op 

het trottoir wordt dan niet 

meer toegestaan. In de wijk 

worden een aantal bomen 

gekapt in verband met ziekte 

of omdat, in verband met de 

parkeerdruk in de wijk er nu 

een parkeervak aangelegd 

dient te worden. Tevens 

worden een aantal bomen 

verplant binnen het gebied. 

Om dit nog dit seizoen mo-

gelijk te maken worden de 

voorbereidingen hiervoor 

in mei 2009 al genomen. 

Tevens worden er een aantal 

nieuwe bomen aangeplant 

om het groene karakter 

van de wijk te handhaven 

Gedurende de termijn van de 

terinzagelegging kunt u uw 

reacties/bezwaren schrifte-

lijk richten aan de afdeling 

Ontwikkeling en Beheer, 

t.a.v. dhr. J. Pietserse, Postbus 

2, 2040 AA Zandvoort. U 

kunt gebruik maken van het 

reactieformulier op de ge-

meentelijke website onder 

vermelding van ‘heraanleg 

Koninginnebuurt”.

Bron: www.zandvoort.nl

van rooms-katholieke ker-

ken in Nederland en hun 

leden zijn overeenkom-

stig bisschoppelijk besluit  

lid van de NSGV. De ver-

eniging eert haar leden 

met spelden, diploma’s  

en plaquettes voor bij-

zondere feiten zoals een 

jubileum of een bredere 

prestatie. Tijdens de mis 

riep pastor Dick Duijves 

haar naar voren en meld-

de de parochie dat me-

vrouw Van Roode 25 jaar 

lid is van het Agatha kerk-

koor. Koorvoorzitter Jan 

Akerman kreeg de eer om 

de versierselen bij de jubi-

laris op te spelden.

Verras moeder 
met een 

Moederdag brunch
a.s. zondag 11.30 uur

volwassenen € 17,50 

kinderen € 7,50

Reserveren gewenst:023-5713200
www.beachclubtien.nl

burgerlijke stand
24 APRIL - 1 MEI 2009

Geboren: 
Soley Augustin, zoon van: Rosalina, Omar Naason en: van 

Laar, Rebekka.

Bo Penelope, dochter van: Molenaar, Johannes Albert en: 

Jansen, Saskia Frieda Albertina.

Lucas Sebastian Tadeo, zoon van: Hughan, Elijah Sebastian 

en: Bermúdez Intriago, María Gabriela.

Peter Dorotheus, zoon van: van Elk, Henri en: Hutabarat, 

Herda Pamela. 

Ondertrouwd:
Koks, Fredericus Clemens en: van Soolingen, Alida Adriana.

Greeven, Timo Guillaume en: Schouten, Suzanne Anna Maria.

Gehuwd:
Russ, Wesley en: van Drunen, Kim.

de Wid, Gerard Hein en: van der Wal, Francis Marguérite 

Léontine Chantal.

Overlijden:
Bense geb. Stofberg, Catharina Hendrika, oud 99 jaar.

Koper geb. Weihrauch, Hedwig, oud 95 jaar. 

Ursem, Jansje, oud 89 jaar.

de Koster, Cornelis Lambertus, oud 63 jaar.

Heijstek, Severin Reinhart, oud 74 jaar.

Verzijlbergen, Johannes, oud 83 jaar. Li
e

n
ke
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Veel fijne herinneringen

verzachten de smart.

Voorgoed uit ons midden

maar nimmer uit ons hart.

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer  

lijden bespaard is gebleven, geven wij kennis dat  

van ons is heengegaan

Johannes Verzijlbergen

~ Jan ~

           4 september 1925 27 april 2009

Mia Verzijlbergen-Roefsema

Edith en Jean

 Kim

Jorien en Leo

 Robin, Leon

 Harriët en Ruud

De crematieplechtigheid heeft  

in besloten kring plaatsgevonden.
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Hebt u met Koninginnedag ook beurtelings met bewondering 

en verwondering rondgekeken op de vrijmarkt? En ook op-

merkingen gehoord in de trant van: “Waar halen ze ‘t allemaal 

vandaan?”, “Wat moeten ze met wat er overblijft?”, “Zonde van 

al die mooie spulletjes”. Een klein gedeelte van de onverkochte 

waar is na afloop noodgedwongen in de vuilniswagen gekie-

perd. Het merendeel is mee terug naar huis genomen en staat 

weer op zolder of in de schuur. Over een aantal maanden komt 

het tevoorschijn om plaats te maken voor andere zaken. En wat 

dan? Weggooien kan altijd. Een erg zinvolle bestemming is een 

tweede leven via de kringloophandel. Zoals de Schalm. Deze 

instantie haalt het gratis op en brengt het weer in omloop voor 

weinig geld. Een goed idee om het zo te doen. U bent er van 

af, een ander is er blij mee, de Schalm haalt zijn maatschap-

pelijk doel  en het milieu is er mee gediend! Wilt u bruikbaar 

huisraad kwijt? Bel de centrale meldlijn 023-5740200. Voor 

meer info over de kringloop: www.de-schalm.nl

OPGERUIMD STAAT NETJES!

Er wordt 3 tegen 3 gespeeld 

en de organisatie deelt de 

teams in. Voor iedere voet-

baller is er een prachtige 

herinnering en voor de fina-

listen een echte beker! De 

kinderen spelen minimaal 

3 wedstrijden en wie als 

eerste 2x scoort, die wint 

(maximaal 5 minuten zon-

der keeper). Ze spelen tegen 

Rayonmanager Noord-

Holland van de Lotto, 

Arjan Brouwer, felici-

teerde woensdag Ton 

Goossens van de gelijk-

namige dogisterij/kap-

salon in de Pasteurstraat 

met de hoofdprijs van  

kinderen uit hun eigen ge-

boortejaar, dus ze hoeven 

niet tegen oudere kinderen 

te voetballen, iedereen kan 

dus mee doen!

Het inschrijfgeld is minimaal 

€ 3. Alles wat extra ingeza-

meld wordt, gaat naar het 

goede doel, dus vraag vader, 

moeder, opa & oma of je 

€ 10.000 die één van zijn 

klanten met een kraslot 

van € 1 had verdiend. Dat 

gebeurt nu eenmaal niet 

elke dag en daarom bood 

Brouwer namens de Lotto 

de Zandvoortse onderne-

mer een grote taart aan 

buurman en laat ze steu-

nen! Er kunnen maximaal 

24 kinderen meedoen van 

iedere leeftijdscategorie dus 

zorg dat je er snel bij bent 

want vol=vol! Inschrijven 

kan alleen bij de Oude Halt. 

Kinderen geboren in de ja-

ren 1998, 1999, 2000, 2001 

en 2002 kunnen zich aan-

melden.

om met zijn vele klanten te 

delen. Een leuke geste die 

zeker werd gewaardeerd. 

De naam van de winnares, 

een 59-jarige Zandvoortse 

en een trouwe klant wo-

nend in Nieuw Noord, wil 

Goossens beslist niet noe-

men. Wel vertrouwt hij ons 

toe dat de betreffende win-

nares een of twee keer in de 

week wel eens een kraslot 

van € 1 meenam. Dat daar 

dan zo’n geweldige prijs 

op valt is natuurlijk toch 

uitzonderlijk. Wellicht dat 

er tussen zijn uitgestalde 

krasloten nog meer ‘top-

pers’ te vinden zijn. Daarom 

is een bezoek voor onder 

andere de aankoop van 

een kraslot aan Drogisterij 

Ton Goossens zeker aan te 

bevelen.

Ook dit jaar zal weer het Oude Halt straatvoetbaltoernooi worden gehouden. De orga-

nisatie maakte onlangs bekend dat het op 20 mei aanstaande zal plaatsvinden op het 

veldje van het J.P. Heyeplantsoen en dat het goede doel de Zandvoortse stichting ‘1216 

Forgotten Foundation’ zal zijn.

Oude Halt straatvoetbaltoernooi

Grote krasloterijprijs valt in Nieuw Noord

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47
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 KOMT DAT ZIEN!    KOMT DAT ZIEN!

Enthousiaste Zandvoorters

treden op in de tent van

Circus Rigolo
16 & 19 mei - aanvang 20.00 uur

op parkeerterrein ‘De Zuid’

Sensaties, dieren en clownerie

SPECTACULAIR!

Entree €  7 p.p. (gratis parkeren)

Reserveren: 06-5347 5703

Voor mama!
xxx

Het Nederlandse + Rode Kruis,

afd. Zandvoort
Het bestuur van de afdeling Zandvoort nodigt de leden uit  

tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering, die  

gehouden zal worden op woensdag 20 mei 2008 om 19.30 uur 

in het Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14 te Zandvoort.

Agenda: 

•  Opening                    
• Samen Eén
• Rondvraag en sluiting

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 28,50 

Salade Caprese met mozzarella, 

pommodori tomaat en basilicum

of

In filodeeg gebakken pikante kip 

iii

Biefstuk puntjes met een saus van 

rode wijn, spekjes en champignons

of

Duo van gebakken zalm en kabeljauw met 

een saus van witte wijn, dille en pernod 

iii

Omgekeerde Dame Blanche, chocoladeijs 

met vanillesaus

Geopend van dinsdag t/m zondag
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

Het is weer bijna zover, vrijdag 15 mei a.s. wordt er uit volle 
borst gezongen in ‘Wapen van Zandvoort, eten en drinken...’

Vanaf 20.30 uur zullen de smartlappen,  
door ons café-restaurant schallen.

Smartlappen en zeemansliederenkoor ‘Zegt het voort’,
o.l.v. Gré van den Berg.

Onze chefkok Alex Bazard, introduceert dat weekend  
ook zijn nieuwe voorjaars-zomer kaart. 

Mocht u in combinatie met deze muzikale avond in  
ons restaurant willen reserveren, wordt u een heerlijk  

glas wijn p.p. van het huis aangeboden.

Wellicht dat u ook nog een glimp van de schilderijen  
‘celebrations of live’ van Marianne Rebel wil opvangen. 

Haar collectie zal nog 14 dagen te bewonderen zijn.
 

Wij zijn geopend van donderdag t/m maandag 
Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl
Jeroen en Bart Schuitenmaker
tel: 023-8223780

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

begraafplaats is ontstaan 

waarna de kinderen de be-

graafplaats opliepen om 

een krans te leggen bij het 

graf van Hannie Schaft. Na 

deze plechtigheid werd on-

der leiding van boswach-

ter Coen van Oosterom 

een bezoek gebracht aan 

een van de vele voormalige 

massagraven in de duinen. 

Daar vertelde Ger Cense 

van het Genootschap Oud 

Zandvoort enkele verhalen 

uit zijn jeugd toen hij net 

zo oud was als de leerlingen 

nu en beantwoordde hij di-

verse vragen. Van Oosterom 

zegde toe ervoor te pleiten 

dat volgend jaar de school 

opnieuw een bezoek zal 

kunnen brengen 

aan de plaats waar 

Hannie  Schaft 

daadwerkelijk is 

gefusilleerd. Dit is 

echter afhankelijk 

van de in dit gebied 

grazende wisenten 

die onvoorspelbaar 

in hun gedrag zijn. 

Raar maar waar
De meesten zangkoren zoe-

ken tenoren en/of bassen, 

maar The Beach Pop Singers 

zoeken sopranen! Het koor 

bestaat al meer dan vijf jaar 

en in die vijf jaar waren er al-

tijd genoeg sopranen. Alleen 

nu krijgen zij steeds meer al-

ten, tenoren en bassen erbij 

en dus komen de sopranen in 

de minderheid. In een 

koor hebben de sopra-

nen veelal de leadpartij, 

dus is het belangrijk dat 

er veel hoge en mez-

zosopranen zijn. The 

Beach Pop Singers zin-

gen echte POP. Zowel 

oud als nieuw, Engels- 

en Nederlandstalig en 

bestaande songs, maar ook 

songs die door hun dirigent 

voor het koor worden ge-

schreven. De repetities zijn 

op de vrijdag van 20.00 uur 

tot 22.00 uur in het jeugdhuis 

achter de Protestantse kerk.

Zandvoort in 
the picture!
Aankomende zaterdag 

staat Zandvoort landelijk 

flink in the picture: één hele 

pagina in de bijlage van de 

Telegraaf. VVV Zandvoort 

zorgt er op deze manier 

voor dat er niet alleen plaat-

selijk en regionaal aandacht 

is voor Zandvoort, maar za-

terdag kan heel Nederland 

lezen over de vele mogelijk-

heden die Zandvoort biedt! 

Bent u benieuwd naar de 

pagina? Aankomende za-

terdag (9 mei) de bijlage 

van de Telegraaf lezen!

OV-fietsbox wordt 
genegeerd

De op 10 april met veel 

feestgedruis geopende 

speciale kluis voor OV-

fietsen schijnt geen suc-

ces te zijn of te worden. 

Geen enkele fiets blijkt 

tot afgelopen zondag voor 

een tijdelijke rit langs het 

strand of in Zandvoort te 

zijn ingezet. Controle van 

de opgestelde Fietsbox 

levert dag in dag uit het-

zelfde beeld op. Alle fietsen 

staan keurig in het gelid in 

de speciale kluis en geen 

enkele dag kon er gecon-

stateerd worden dat er een 

of meerdere fietsen in ge-

bruik waren. Het lijkt erop 

dat de beschikbare fietsen 

in Zandvoort door onder 

andere NS-reizigers niet ge-

zien worden. Hoewel, zon-

dag 2 mei waren echt twee 

fietsen in de verhuur. Tot 

nu toe gewoon een pover 

resultaat waarin hopelijk 

snel verandering in komt.

Win a retro ride bij 
Bakerstreet Zandvoort

Op 22 april is een ludieke 

actie begonnen. Bakerstreet 

Benelux geeft namelijk 

12 AGM scooters weg! 

Iedereen die één van de vers 

belegde broodjes, zoete lek-

kernijen of een drankje be-

stelt, maakt kans op zo’n 

prachtige retro scooter. De 

te winnen scooters zijn op 

de meeste locaties te be-

wonderen! Alles wat u hoeft 

te doen is bij Bakerstreet 

aan het Kerkplein een deel-

nameformulier in te vul-

len. De actie loopt van 22 

april tot en met 24 juni en 

de uitreiking zal plaats vin-

den in de week van 29 juni. 

Franchisenemer Robert 

Slag en zijn broer en tevens 

compagnon Alex zijn zeer 

enthousiast over de scooter 

actie. Robert is nu 10 jaar ei-

genaar van de snackbar in 

het centrum van Zandvoort. 

Deze werd vorige week 

compleet verbouwd zodat 

hij helemaal aansluit bij de 

Bakerstreet Shop.

Hannie Schafschool 
naar erebegraafplaats

De leerlingen van groep 8 

van de Hannie Schaftschool 

brachten vorige week een 

bezoek aan de erebegraaf-

plaats in Bloemendaal. 

Vooraf vertelde dominee 

Van der Meer hoe de ere-

foto: Cor Draijer
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Julianaweg 25  Zandvoort

Ir. Friedhoffplein 18-6  Zandvoort 

•	 In	het	hart	van	geliefde	“Groene	Hart”	van	Zandvoort,	ligt	deze	charmante	
30-er	jaren	halfvrijstaande	woning	(type	2/1	kap)	op	een	perceel	van	ruim	
500	m²	met	garage	en	een	ruime	voor-,	zij-	en	achtertuin!

•	 Een woonhuis ( bj 1937) welke volledig gerenoveerd dient te worden;
•	 Beg. grond: o.a. royale hal met voorportaal, toilet met fontein, brede 

woonkamer-en-suite met origineel suitestel, voor- en achterkamer met  
marmeren schouwen, keuken met toegang tot achtertuin;

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met o.a. doucheruimte 
en 2e toilet, balkon; 

•	 Deze woning kent een aantal bijzondere oorspronkelijke details: 
marmeren schouwen,  
originele tegelvloeren zwart/wit geblokt, authentieke sierradiatoren;

•	 De voortuin is op het westen gelegen en beschikt over een oprit naar de garage.De 
besloten en riante achtertuin meet totaal ca. 185 m² en is op het oosten gelegen.; 

•	 Aan u de kans van dit charmante huis op een toplocatie een droomhuis te maken!
•	 Woonoppervlakte ca. 180 m² (excl. garage), perceel 504 m², inhoud ca. 430 m³.

•	 Royaal	3-	(voorheen	4-)	kamer	appartement	incl.	garage	met	rondom		
uitzicht	op	strand,	zee	en	duin!

•	 Op de 2e etage gelegen royaal 3-kamer appartement gelegen op het 
zuidwesten met 4 balkons, inclusief garage;

•	 Gesitueerd in het karakteristieke, kleinschalige appartementencomplex 
“De Sterflat”;

•	 Zeer ruime living met o.a. hard houten vloer, rondom raampartijen, open haard, 
toegang tot 2 balkons en een bijzondere ruimtelijke indeling, aangrenzende 
eetkamer via open verbinding bij woonkamer getrokken;

•	 Moderne keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur en toegang tot balkon, 
moderne badkamer voorzien van doucheruimte, modern vormgegeven dubbele 
wastafel en 2e toilet, 2 (voorheen 3) slaapkamers, modern toilet met fontein;

•	 Het appartementencomplex beschikt over een liftinstallatie;
•	 Woonoppervlakte ca. 120 m², inhoud ca. 300 m³.

Vraagprijs: € 579.000,- k.k.

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 

www.nicktenbroeke.nl 

Nick	ten	Broeke
Emmaweg	21

2042	NT	 ZANDVOORT

F.:	023	–	5	732	007
M.:	0655	–	13	03	65
E:	nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;

•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 

 aankoop, verhuur en beheer;

•	 No cure, no pay;

•	 Gratis waardebepaling van uw woning;

•	 Gratis hypotheekadvies;

•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl, 

 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

 * Vraag naar de voorwaarden

Lorentzstraat 4  Zandvoort Brederodestraat 70  Zandvoort Stationsstraat 3  Zandvoort

•	 Gemoderniseerde	en	uitstekend	onderhouden	halfvrijstaande	woning	(2/1	kap)	
uit	1904	met	o.a.	sfeervolle	living,	moderne	keuken,	moderne	bad	kamer,		
2	slaapkamers	en	een	besloten	patiotuin!	

•	 Gesitueerd in de dorpskern van Zandvoort, op 1 minuut loopafstand van NS-station en het strand;
•	 Deze woning is recent grotendeels en smaakvol gerenoveerd: een woning om zo te betrekken;
•	 Begane grond: entree, hal, toilet met fontein, sfeervolle living, verbinding naar moderne half open 

keuken vzv div. inbouwapparatuur;
•	 1e verdieping: 2 slaapkamers (1 met dakkapel), moderne badkamer met o.a. ligbad, sep. douche-

•	 Vrijstaand	en	rustig	wonen	in	Zandvoort	op	een	steenworp	afstand	van	de	duinen?	
•	 Gelegen op een perceel van 228 m², in een rustige woonomgeving in “Nieuw Noord”;

•	 Begane grond: sfeervolle en lichte woonkamer met gashaard, toegang tot de tuin, diverse raampartijen 

en toegang tot klassieke open keuken vzv div. inbouwapparatuur, bijkeuken, slaapkamer; 

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, luxe badkamer met riant ligbad in hoekopstelling, 

klassiek wastafelmeubel, design radiator en 2e toilet;

•	 2e verdieping: ruime bergvliering;

•	 Deze vrijstaande woning beschikt over een voortuin met vijverpartij en oprit voor 2 auto’s, een zijtuin, 

•	 Een	halfvrijstaand	en	charmant	woonhuis	(type	2/1	kap)	uit	1920	genaamd	“Marie”	
met	diverse	originele	details,	parkeermogelijkheid	op	eigen	terrein	en	voor-	en	
achtertuin	op	het	westen	met	achterom!	

•	 Gelegen aan de statige Brederodestraat in Zandvoort Zuid;
•	 Begane grond: o.a. riante hal met glas-in-lood doorkijk naar woonkamer, sfeervolle en ruime woonkamer 

met open haard en visgraat parketvloer, uitbouw aan de achterzijde met schuifpui naar de achtertuin, 
moderne keuken vzv div. inbouwapp., toegang tot kelder, toilet;

•	 1e verdieping: slaapkamer aan voorzijde met opensl. deuren naar balkon op het oosten, slaapkamer aan 

Vraagprijs: 
€ 449.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 369.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 249.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

ruimte, wastafelmeubel en 2e toilet (wand-
closet), kleine bovenliggende bergvliering;

•	 De woning beschikt over een besloten 
patiotuin (ca. 18 m²) op het westen en een 
achterom;

•	 Een sfeervolle woning in het centrum van 
Zandvoort ; uw bezichtiging waard!

•	  Woonoppervlakte ca. 100 m², perceel 92 
m², inhoud ca. 285 m³.

een besloten achtertuin op het noordoosten  

en een achterom;

•	Bijkeuken en slaapkamer begane grond 

voormalige garage;

•	Woonoppervlakte ca. 135 m², perceel 228 m², 

inhoud ca. 425 m³.

de achterzijde, 3e slaapkamer met dakkapel en 
toegang tot balkon op het westen, badkamer 
met ligbad, douche, wastafel en 2e toilet;

•	2e verdieping: ruime zolder/slaapkamer met 
aangrenzende 2e slaapkamer met dakkapel, 
diverse bergruimten;

•	De besloten achtertuin is gelegen op het westen 
en beschikt over een stenen schuur;

•	Woonoppervlakte ca. 155 m², perceel 142 m², 
inhoud ca. 450 m³.

NIEUW

NIEUW

In totaal twintig taarten 

vonden hun weg naar die-

genen, die rond zonsop-

gang al hun vlag hadden 

uitgehangen. Binnenkort 

gaan Janny en Niek Meijer 

op de koffie en nemen dan 

een grote taart mee naar 

de Agnetastraat, want deze 

straat stak, net als vorig 

jaar, met kop en schouders 

uit als de mooist versierde 

Voor de jonge deelnemers 

ging die ernst even aan ze 

voorbij want het was voor 

hen vooral een spannende 

gebeurtenis om van die steile 

schans aan het begin van de 

Oranjestraat met volle vaart 

De dag begon heel gezellig in het raadhuis, waar burgemeester Niek Meijer heel informeel open huis hield voor alle tot 

nu toe gedecoreerde Zandvoorters. Speciaal werden in een korte toespraak de onlangs van een lintje voorziene Pien 

Oijevaar, Ted van der Leden en Peter Tromp nog even in het zonnetje gezet. De officiële opening vond iets later op het 

bordes plaats met medewerking van de spetterende percussiegroep ‘Samba Tula’, waarbij vooral de fraaie danseressen 

veel aandacht trokken.

De Zandvoortse zeepkistenrace zou de grandioze uitsmijter 

worden op Koninginnedag. De gebeurtenissen in Apeldoorn, 

waarvan de gegevens in de loop van de middag bij iedereen 

bekend werden, wierp een duidelijke schaduw op het race-

festijn. Terecht dat burgemeester Niek Meijer bij de start een 

minuut stilte vroeg ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Koninginnedag 2009

Zeepkistenrace is publiekstrekker bij uitstek

Altijd een feestelijk gezicht De salsaband trok veel publiek

Lachend naar beneden

straat van Zandvoort. De 

jonge Stijn Mulder van 

muziekschool New Wave 

gaf een demonstratie van 

zijn kunnen, waarna Jetty 

Lommers het eerste couplet 

van het Wilhelmus zong, 

gevolgd door het massaal 

meegezongen zesde cou-

plet. Na de vrolijke start van 

de ballonnenwedstrijd werd 

dit gedeelte afgesloten met 

het geplande circuit op te 

rijden. Voor de jongste deel-

nemers moesten vaak bij de 

eerste 10 meter geholpen en 

afgeremd worden om niet 

voortijdig in de strobalen te 

belanden.

het Zandvoorts Volkslied. 

Het geweldige zonnige weer 

zorgde er mede voor dat de 

vrijmarkt zeer druk werd be-

zocht, waardoor ook de vele 

jeugdige verkopers goede 

zaken deden. De kinderspe-

len waren nog maar net 

begonnen toen langzamer-

hand het vreselijke nieuws 

uit Apeldoorn begon door te 

Het publiek langs het circuit 

in de Oranjestraat en op het 

Raadhuisplein moedigde de 

vele jonge rijders vaak harts-

tochtelijk aan en bij zeer 

snelle tijden was er steeds 

weer veel waardering. Met 13 

rijders in de leeftijdsgroep 4/7 

jaar was de strijd lang span-

nend en niet te voorspellen. 

Sabine van der Linden met 

Grazy Twins wist het circuit 

met 19,19 sec. te ronden en 

eiste terecht de eerste prijs 

op. Tweede werd Annika van 

der Wiel met haar Superkar 

en Gideon Gazan met de op-

vallende Space Ranger werd 

derde.

In de leeftijdsgroep 8/12 jaar 

kwamen maar liefst 27 op-

vallende racemonsters aan 

de start. In de allereerste 

tijdrit bleef Dylan Braamzeel 

met zijn supersnelle tijd van 

16.47 sec. lange tijd aan kop 

van het klassement maar in 

sijpelen. In overleg met het 

organisatiecomité besloot 

de burgemeester de feeste-

lijkheden niet af te breken, 

want hij was van mening 

dat men zich niet moest la-

ten leiden door een gek, hoe 

triest de situatie ook was. De 

terrassen in het dorp bleven 

overvol, hoewel bij velen de 

feestvreugde duidelijk een 

domper had gekregen.

de tweede serie werden de 

kaarten danig geschud. De 

terechte kampioen werd Jack 

van Bambergen met Zeilvis, 

Kroon Vis die in de tweede 

rit een supertijd van 14,19 

sec. noteerde. Tweede werd 

Duncan Kuiper van Beachclub 

10 in 14,27 sec. Derde werd als-

nog Dylan Braamzeel ook van 

Beachclub 10. Van de overige 

rijders 13/17 jaar en de groep 

18+ wist alleen onze Belgische 

gast Gael Tack met de DaGaNi 

Racing 2 een formidabele top-

tijd van 13,03 sec. vast te leg-

gen.

De vele vrijwilligers langs 

het circuit zorgden voor een 

uitstekende begeleiding en 

hielden het publiek op veilige 

afstand. Arlan Berg en Mark 

Rasch verdienen met hun 

uitgebreide staf van gemo-

tiveerde harde werkers zeker 

een grote pluim voor de feil-

loze organisatie.

Muziekpaviljoen - Papa Luigi e Amici 
(gipsy swing in de stijl van de befaamde Hot 
Club de France maar met een knipoog naar  
hedendaagse jazz- en popstijlen). 13.30 – 16.30 uur

SPOOR 5 - voor het laatst dit seizoen in café Alex. 
Aanvang 17.00 uur.

Activiteiten ANBO - uitleg en demonstratie 
OV-chipkaart op 2 plaatsen 10.00 uur Huis in de 
Duinen en 14.00 uur Gemeenschapshuis.

Trucks Power Festival - Circuit Park Zandvoort

Week van de Zee - Zandvoort 

Circus Rigolo - Parkeerterrein De Zuid

Muziekpaviljoen - Zanggroep To the Point uit 
Bloemendaal o.l.v. André Keessen. 13.30 – 16.00 uur

Classic Concert - Protestantse Kerk Zandvoort

Motorday - Circuit Park Zandvoort

Schaaktoernooi - 29e Louis Blok Rapid Schaaktoernooi. 
Gemeenschapshuis 

Kika Artiestengala - Circus Rigolo

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Zoals u verderop in deze krant kan lezen is VVV Zandvoort er 

niet alleen voor de toeristen. De komende weken zullen wij u 

informeren over verschillende dingen waarvoor u als bewoner 

van Zandvoort ook bij de VVV terecht kan. Deze week meer 

informatie over het

‘Waterleidingduinen arrangement’

Ga op ontdekkingstocht samen met een gids door de Amster-

damse waterleidingduinen. U kunt er genieten van natuur, rust, 

ruimte en u mag er buiten de wegen en paden lopen. U kunt 

dus letterlijk struinen door de natuur. Dit gevarieerde landschap 

kent een unieke verzameling aan dieren en planten. De gids 

weet alle plekjes te vinden waar u de meeste kans maakt op het 

vinden van deze dieren en planten. Deze tocht is ook erg leuk 

voor kinderen en ook mogelijk met een lunch tussendoor. 

Duur : vanaf 2 uur

Prijs : € 55,- per gids en per 2 uur 

Entree : € 1,- per persoon

Lunch to go : € 5,75 per persoon 

Maximaal 15 personen per gids. 

Dit arrangement is te boeken via 

VVV Zandvoort, Bakkerstraat 2/B. 

Telefoonnummer: 57 379 33 

E-mail: marketing@vvvzandvoort.nl

evenementen agenda
mei
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 16-22 

 16-22 
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 21

 21 

 22 

Week 19 • 2009



8 9

Zandvoortse Courant • nummer 19 • 7 MEI 2009

Na een aantal keren starters aan het woord gelaten te hebben, is deze week een winkel in 

beeld, die al circa vijftig jaar in Zandvoort bestaat. In het bijzonder leuke pandje, daterend 

van rond 1900, waren eerst de gebroeders Termes actief, maar al ruim 36 jaar hanteert 

Corrie van der Maas hier met verve het kaasmes.

Als je de winkel inloopt, valt 

onmiddellijk de heerlijke 

ouderwetse sfeer op. Corrie: 

“Natuurlijk hebben wij in de 

loop der tijd wel gemoder-

niseerd en intern verbouwd, 

maar wij willen toch graag 

dat die bijzondere uitstra-

ling behouden blijft.” Bij alle 

producten is te merken dat 

haar motto is: vers, vers en 

nog eens vers en veelal zelf 

gemaakt! Uiteraard gaat 

de aandacht in eerste in-

stantie uit naar het enorme  

assortiment Nederlandse en 

buitenlandse kazen uit on-

der andere Spanje, Frankrijk, 

Griekenland en Zwitserland, 

met een keuze uit wel  

honderd soorten. Voor een 

overheerlijke kaasfondue 

geeft Corrie graag haar  

speciale recept prijs. Wat 

verder opvalt, is de no-

tencollectie, die praktisch  

allemaal zelf gebakken wordt 

en vergeet vooral de grote 

hoeveelheid vers gemaak-

te salades en sausen niet.  

Het seizoen speelt hierbij  

ook een rol. Zo is er nu  

meikaas of een ham-asper-

gesalade en in het najaar 

kunt u hier terecht voor de 

vele wildpaté’s met bijvoor-

beeld een lekkere cranber-

rysaus.

Het broodje van de week, 

een half zelfgebakken stok-

broodje uit Frankrijk met 

steeds wisselend beleg, is 

al lang zeer in trek en het 

aparte dadel- of vijgenbrood 

met noten (lekker met een 

stukje kaas) is beslist niet te 

versmaden. Doe daarbij een 

paar heerlijke olijven en uw 

aperitiefuurtje kan niet meer 

stuk. Ook aan het ontbijt 

wordt aandacht besteed. Zo 

kunt u een lekker gezellig uit-

gebreid ontbijt bestellen, dat 

eventueel ook voor bijzon-

dere gelegenheden wordt 

thuisbezorgd. Mocht u een 

dagje op stap gaan, dan is er 

een picknickmand beschik-

baar. Voor bij de koffie of als 

dessert kunt u genieten van 

overheerlijke Panettone, een 

Italiaans ‘feestbrood’, dat in 

de winkel is gevuld met bit-

terkoekjes, amaretto en mas-

carpone. Als gezond drankje 

kan gekozen worden uit 

natuurzuivere appel- en pe-

rensap van de Olmenhorst of 

andere vers geperste sappen. 

Van de vroegere melkboer 

Warmerdam heeft Corrie 

De Kaashoek

door Erna Meijer

Vader en moeder Kokernoot krijgen dit jaar op Moederdag 

en Vaderdag geen ontbijt op bed met hun zoon Dylan erbij. 

Hij woont dit schooljaar in Japan. Zijn uitwisseling is een 

bijzondere belevenis voor hem en zijn ouders. 

De gratis overvaltraining voor winkeliers, aangeboden 

door het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Ken-

nemerland, is een groot succes: ruim twintig ondernemers 

hebben zich aangemeld. De training ‘Veilig in de winkel’, 

op maandag 11 mei, is helemaal volgeboekt. Geïnteresseer-

den kunnen zich aanmelden voor een nieuwe training op 

maandag 25 mei. De training wordt aanbevolen door bur-

gemeester Niek Meijer.

Trotse vader over ontwikkeling 

Dylan Kokernoot in Japan

Overvaltraining winkeliers voortgezet

Dylan met zijn ouders in Japan

Juist Japan is een bijzonder 

land voor uitwisselings-

studenten. Zoals Dylan re-

gelmatig beschrijft in zijn 

columns in deze krant, kan 

hij via bijzondere buiten-

schoolse activiteiten zoals 

de Art Club de cultuur gron-

dig leren kennen. Dat is een 

van de belangrijkste doelen 

van uitwisselingen via non-

profit organisatie American 

Field Service (AFS), die ooit 

gestart is als ambulan-

cedienst tijdens de beide 

Wereldoorlogen. De vrijwil-

ligers wilden zich daarna 

blijvend inzetten voor vrede 

via uitwisselingen. Nog altijd 

zoekt AFS via vrijwilligers 

wereldwijd gastvrije gezin-

nen voor jongeren die zo’n 

Ondernemers en hun werk-

nemers in Zandvoort zijn 

in maart via een brief van 

de gemeente uitgenodigd 

om deel te nemen aan de 

gratis training ‘Veilig in de 

winkel’, om een ieder voor 

te bereiden op onwenselijke 

situaties in de drukke zomer-

maanden. Die uitnodiging 

en de aanbeveling staan als 

leerzame ervaring willen 

meemaken.

Marcel Kokernoot: “We gun-

nen het onze zoon van harte 

om een jaar in Japan door 

te brengen. Tegelijk waren 

we ons ervan bewust dat 

zo’n heel jaar van huis wel 

een hele opoffering is voor 

onszelf. Achteraf valt het erg 

mee. Bovendien hebben we 

zelf gezien hoe leuk hij het 

daar heeft. We hebben nu 

niet veel contact en dat vin-

den wij een heel goed teken. 

In het begin zocht hij zelf con-

tact via de mail en telefoon 

over allerlei dingetjes. Nu 

moeten we hem echt vragen 

om een reactie. We merken 

aan alles eigenlijk wel dat 

een huis en geldt ook voor de 

nieuwe ingeplande training. 

In de training leren cursisten 

hoe ze om moeten gaan met 

overvallen, met agressie in 

de zaak en wat je kunt doen 

om een overval te voorko-

men. Een deskundige trainer 

van het Hoofdbedrijfschap 

Detailhandel werkt onder 

Dylan veel meer zelfstandig 

is geworden. In Japan ging hij 

bijvoorbeeld in restaurants 

voor ons bestellen.”

Vader Marcel is duidelijk 

trots op zijn zoon die uitda-

gingen niet meer uit de weg 

gaat, maar zelfs opzoekt. Als 

uitwisselingsstudent geeft 

hij bijvoorbeeld regelmatig 

presentaties. “Hij vindt het 

bijvoorbeeld leuk om uitwis-

selingsstudenten die pas zijn 

aangekomen, op sleeptouw 

te nemen en wegwijs te ma-

ken. Zelfs de periode waarin 

het niet zo goed ging in zijn 

gastgezin, heeft hem sterker 

gemaakt. Dylan heeft ons 

best gemist, maar wilde echt 

niet naar huis en had geen 

heimwee.”

De voordelen zijn volgens 

Marcel Kokernoot groter 

dan eventuele bezwaren. 

“Inschrijven kan niet meer, 

dus verliest Dylan twee jaar 

voor zijn studie, maar hij 

wint er vijf jaar mee in zijn 

persoonlijke ontwikkeling. 

Iedereen die het, ook finan-

cieel, kan opbrengen om zijn 

kind een jaar te missen, kan ik 

zo’n uitwisseling via AFS aan-

raden.” Voor meer informatie 

www.afs.nl, tel. 0297–214076 

of info@afs.nl.

andere met rollenspellen 

tussen een professionele 

acteur en een cursist. Het 

personeel is na de cursus be-

ter voorbereid op dergelijke 

situaties, mochten deze zich 

voordoen in een bedrijf. 

Voor de overvaltraining op 

maandagavond 25 mei kun-

nen ondernemers zichzelf 

en hun werknemers aan-

melden via info@rpcken-

nemerland.nl. De training 

wordt georganiseerd door 

het Regionaal Platform 

Criminaliteitsbeheersing 

Kennemerland. Meer infor-

matie over de overvaltrai-

ning en het RPC vindt u op 

www.rpckennemerland.nl.

Bron: www.zandvoort.nl

het recept gekregen voor 

yoghurt met bramensap, een 

aanrader.

Niet alleen Zandvoorters we-

ten de weg naar De Kaashoek 

te vinden. Mensen, die na 

een dagje strand nog even 

wat lekkers komen halen en 

eveneens veel buitenlanders, 

weten De Kaashoek te vin-

den. Voor die klanten zijn er 

leuke souvenirs te koop, zo-

als zowel echte klompjes als 

kaasklompjes en met koeien 

beschilderde serviesonder-

delen. 

Met zoveel aanloop kan 

Corrie het niet alleen af, 

maar wel met de hulp van 

Monique die haar al 25 jaar 

steunt, Sandra, Hannie en 

Trea lukt dat wel. Ook doch-

ter Fleur is in de winkel 

werkzaam en sinds kort is 

door haar gemaakte soep 

verkrijgbaar.

De Kaashoek, Haltestraat 

38, Zandvoort is elke dag 

(behalve zondag) geopend 

van 08.00 uur tot 18.00 uur. 

Telefoon: 023-5715000, ook 

voor bestellingen van be-

drijven.

Komende zaterdag 9 mei zal worden stilgestaan bij het feit 

dat het hoogste punt is bereikt van het nieuwbouwpro-

ject “Het huis met de dolfijnen” aan de Hogeweg 46. Dit 

nieuwe luxueuze appartementencomplex, bestaande uit 4 

appartementen met lift en eigen parkeerplaats, ligt op een 

gemakkelijk te bereiken locatie in het levendige dorpscen-

trum van Zandvoort. 

“Met een topklasse en dege-

lijke afwerking bieden deze 

appartementen precies de 

ruimte en mogelijkheden die 

een koper zoekt. In samen-

spraak met de hoofdaanne-

mer is er in deze appartemen-

ten volop ruimte voor eigen 

smaak en wensen”, aldus Van 

Schaik Omaco Makelaars.

Gezien de voorspoedige 

voortgang van de bouwwerk-

zaamheden is dit een uitgele-

zen moment om belangstel-

lenden kennis te laten maken 

met het bouwwerk door 

middel van een persoonlijke 

rondleiding. Bent u benieuwd 

naar wonen in dit unieke 

complex met allure van 

oudsher? Kom dan zaterdag 

9 mei tussen 12.00 en 14.00 

uur naar Van Schaik Omaco 

Makelaars aan de Hogeweg 

56A te Zandvoort. Onder het 

genot van een hapje en een 

drankje kunt u dit complex 

op de bouwlocatie persoon-

lijk ervaren. “Wij hopen u op 

deze dag te ontmoeten”, be-

sluit Algemeen bedrijfsleider 

Michel van Marm van Bouw- 

en Aannemingsbedrijf Poell 

& van der Putten B.V.

Heeft u vragen of wilt u meer 

weten over dit nieuwbouw-

project aan de Hogeweg 46 te 

Zandvoort, neem dan contact 

op met Van Schaik Omaco 

Makelaars, tel. 5712944.

Appartementencomplex 
bereikt hoogste punt

HUIS MET DE DOLFIJNEN

Het hoogste punt is bereikt!
     Informatiedag op zaterdag 9 mei van 12.00 tot 14.00 uur

Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax.: 023 - 571 75 96

www.vanschaikomaco.nl - e-mail: info@vanschaikomaco.nl
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Sporen uit het verleden
Gedenksteen oude watertoren 

Materiaal:  marmer

Vorm:  twaalfhoekig

Vervaardigd:  Ton Lavertu

Inscriptie:  ‘Herinnering aan voormalige watertoren 

 1-6-1913 17-9-1943.  

 Bij herdenking van 50 jaar bevrijding 5-5-1995’

Onthulling:  5 mei 1995  

Plaats: De Favaugeplein 

C U L T U U R

door Nel Kerkman

De plaats van de gedenksteen is nauwkeu-

rig bepaald en geeft de plaats aan waar 

zich het hart van de watertoren bevond. De 

voormalige watertoren was beeldbepalend 

voor Zandvoort in de periode van vóór 1940. 

De bouw 
Om de gemeente Zandvoort continu van 

goed water te kunnen voorzien werd in 1911 

besloten een watertoren te bouwen. Het werd een watertoren 

met uitzichttoren. Al in juli 1913 kon de toren in gebruik geno-

men worden. De watertoren was gebouwd op het hoogste 

punt van Zandvoort, waar voorheen de vuurbaak (vuurtoren) 

stond en nu het De Favaugeplein is. De toren stond op het 

duin, met aan zijn voet het oude dorp met de vele klein straat-

jes. De toren was geheel door huizen omringd en grensde aan 

de noordzijde vrijwel aan hotel d’Orange. 

Invasie 
Toen in 1942 het slopen van de gebouwen aan de zeezijde 

van Zandvoort begon, (in het kader van de verdediging van 

de Noordzeekust) kwam de toren steeds meer geïsoleerd 

te liggen. In de tweede helft van 1943 stond de watertoren 

geheel alleen op het duin achter de 

zeereep. Zandvoorters maakten zich 

zorgen om de toren. Ze vreesden dat 

de toren gesloopt zou worden, om-

dat het bij een invasie vanuit zee een 

te goed zichtbaar oriënteringspunt 

was. Uiteindelijk werd bij de Duitsers 

de vrees voor een invasie zo groot 

dat besloten werd de toren neer te 

halen. De watervoorziening werd, zij 

het provisorisch, geregeld vanuit het 

pompstation in Bentveld en de bassins in de toren werden 

leeggepompt. Op 17 september 1943 om 14.00 uur is de to-

ren opgeblazen. Omdat de toren zeer solide gebouwd was, 

hebben de Duitsers er nog heel veel werk aan gehad om de 

gaten voor springstof te kunnen boren.

Kortingsbon

Circus Rigolo

Het kleinste, leukste en mooiste  

circus van Nederland speelt op 17, 21 

en 23 mei op parkeerterrein De Zuid

Aanvang 15.00 uur  

(kassa open vanaf 11.00 uur)

Toegang: vanaf €  7,50  

(reserveren: 06-53475703)

Gratis parkeren!

Tegen inlevering van deze bon betaalt 

u slechts €  6 per toegangskaart

Naam    _______________________________

Adres   _______________________________

PC+plaats  ___________________________

Telefoon   ____________________________

Ferdinand Povel

Ferdinand Povel, werd in 1947 

in Haarlem geboren en be-

hoort al decennia lang en 

onbetwist tot de Europese 

jazztop. Hij is geen verlegen, 

teruggetrokken man maar 

hij is wel ietwat eigenzinnig, 

een jazzmuzikant met uitge-

Haar figuren worden naïef, 

direct en krachtig op doek 

gezet met een knipoog naar 

de oppervlakkigheid van 

de huidige maatschappij. 

Zolang zij zich kan herinne-

ren is zij al aan het tekenen 

en schilderen. In de loop der 

tijd heeft zij diverse cursus-

sen en workshops gedaan 

en privéles gevolgd bij gere-

nommeerde kunstenaars zo-

als onder andere de bekende 

cartoonist en kunstschilder 

Hans van Pelt en Peter van 

Oosterhout. Zij is ook één van 

sproken meningen en voor-

keuren. Hij speelt zijn eigen 

melodieuze, swingende, op 

de bebop geënte jazzmuziek. 

Verder is hij niet geïnteres-

seerd in carrière, publiciteit 

en roem. Volgens collega-

musici is hij in Nederland on-

de leden van Atelier C-art hier 

in Zandvoort.

Haar werk is in Zandvoort op 

2 plaatsen te zien en beide ex-

posities lopen tot 31 december 

van dit jaar. Allereerst hangt 

er een groot deel van haar 

werk in de showroom van 

Autobedrijf Zandvoort aan 

de Kamerlingh Onnesstraat 

en ten tweede is haar werk 

te bewonderen bij Hobby-Art 

aan het Gasthuisplein.

Bron: www.josettecaelen.

exto.nl

Ferdinand Povel in De Krocht

Doorlopende exposities 

Josette Caelen

Europees topsaxofonist Ferdinand Povel zal komende zondag tijdens het op één na laatste 

concert van dit Jazz in Zandvoort-seizoen als gast in De Krocht optreden. Hij zal begeleid 

worden door het Trio Johan Clement met Johan Clement aan de piano, Frits Landesbergen 

op drums en Eric Timmermans op contrabas.

Josette is in Maastricht geboren en woont nu samen met 

haar man Ed in Zandvoort. Naast haar baan als ontwerpster 

van sieraden en modeaccessoires en later als PR manager 

voor een gerenommeerd Duits modehuis, is zij altijd blijven 

schilderen. Haar werken zijn flamboyant, sfeervol, humoris-

tisch en vrolijk. Ze schildert graag met primaire kleuren en 

altijd met een Bourgondisch tintje.

betwist de beste saxofonist.

Al op jonge leeftijd won Povel 

diverse prestigieuze prij-

zen waaronder in 1964 met 

het Kwartet Martin Haak 

het beroemde Loosdrecht 

Jazzconcours. Hij speelde in 

Duitsland bij de big band 

van Peter Herbolzheimer en 

in Amerika met de Maynard 

Fergusson big band. Vrijwel 

iedere Nederlandse saxofo-

nist van naam is schatplich-

tig aan deze jazzreus. Vreemd 

genoeg heeft Ferdinand 

maar heel weinig CD’s op-

genomen. Daarom is het 

des te leuker dat in 1995 de 

CD ‘You Name It’ verscheen 

van het Trio Johan Clement 

(toen nog met slagwerker 

Hans Beths) en Povel als 

gastsolist. Povel is een tevens 

begenadigd docent en trekt 

jaarlijks vele honderden stu-

denten van over heel Europa 

naar het conservatorium van 

Amsterdam.

Het concert begint zondag 

10 mei om 14.30 uur en de 

toegang bedraagt € 15 per 

persoon die u nu al via de 

website www.jazzinzand-

voort.nl kunt bestellen. 

Studenten krijgen op ver-

toon van hun studentenpas 

een korting van € 5.

Ga je straks school verlaten of ben je op zoek naar een andere baan, let dan op!

Begin juni komt onze nieuwe verkoopwagen met een veel ruimer assortiment: 

vis-snacks-softijs-blikjes-slush puppy-etc.

Hierdoor zijn we nu op zoek naar een extra vaste medewerker (voor 40 uur).
5 dagen - werktijden van 11.00 tot 19.00 uur - ook in het weekend

Bij ons is klant nog steeds koning, dus klantvriendelijkheid staat voorop. Voel jij dit 

ook zo, kom dan snel langs en zie hoe het is om op de mooiste locatie te werken.

Standplaats Boulevard Barnaart (t.o. Sunparks hotel)

Patrick Berg, tel. 06-51 353 653

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Beplanting voor 
tuin en  

plantenbakken.
Diverse soorten 

potgrond, tuinaarde 
en bemesting.

Moederdag  aanbieding
( Geldig in mei )

Potgieterstraat 24
2041 PC Zandvoort
Tel: ( 023 ) – 5719633
Mob: 0651822167

• Facial wellness deluxe
    ( 60 minuten gezichtsbehandeling )
• Kofie of thee met een lekkere traktatie
• Wasmassage + haarverzorging
• Knippen + model föhnen
• Parafine behandeling

           Normaal € 89,50

                            Nu voor € 65,00
Studio Total Care & Beauty Balance by Sheila

vrijdag 15 mei 2009 

ONS 3 JARIG 
BESTAAN!! 

Dit vieren wij natuurlijk 
met optredens van 

Quincy 
&  

Roy van Hemert 
Vanaf 23.00 uur! 

Tot dan!
Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461

www.chin-chin.nl

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Culinair Spektakel aan Zee
Ter gelegenheid van Moederdag en de nieuwe kaart 

biedt Mirage een fantastische

6 - GANGEN PROEVERIJ
8, 9 en 10 mei

(voor €  42,50 per persoon)

Lamspastrami met nicola aardappel en schuim van Dijon mosterd

*****
Aspergessoep

*****
Longhaas met roergebakken asperges en 

dressing van Parmaham en balsamico

*****
Rode mul met verse pasta en lavendel beurre blanc

*****
Clafoutis met hangop en sorbet van granny smith

*****
Koffieservies met huisgemaakte zoetigheden

De lezers van deze krant ontvangen een 
heerlijk aperitief bij binnenkomst.

Graag reserveren via 023-8200000

Restaurant Mirage
Boulevard Barnaart 59, 2041 JA Zandvoort
www.miragezandvoort.com

 

 Café Oomstee
De beste Jazz, beleef 't mee!

Vrijdag 15 mei, aanvang 21.00 uur:

Jzzzzzp!
Bekend van de grote podia!

PePe Ficher - zang,

Thomas Streutgers - tenorsax, Arnold Smits - gitaar,

Dre Voorwinden - contrabas, Daniel Casy - drums.

Vrijdag 29 mei, aanvang 21.00 uur:

Dirk Jan Vennik
Boogie Woogie & Blues

Top amussement in hét Jazzcafé van Zandvoort!

Zie www.oomstee.nl voor verdere informatie.



Beste Zandvoorters 
vergeet uw dorp niet!

Wij van VVV Zandvoort zijn nu een jaar 

bezig met het vernieuwen en uitden-

ken van allerlei marketingacties. Boven-

dien proberen wij de toerist en inwoner 

op verschillende manieren van moderne  

toeristische informatie te voorzien. 

Wij voelen ons hierbij natuurlijk enorm  

gesteund door de positieve reacties van 

gemeente, ondernemers, organisatoren, 

media en natuurlijk u als bewoner van  

Zandvoort. Er is zoveel te vertellen over 

Zandvoort en vooral ook zoveel te doen 

en te beleven!. Tezamen met al die men-

sen die bevlogen evenementen en toe-

ristische activiteiten organiseren kun je 

toch wel spreken van een uniek dorp, 

waar wij met passie promotie voor ma-

ken. In combinatie met z’n schitterende 

omgeving is Zandvoort een locatie die 

zich voor veel mensen perfect leent voor 

een vakantie of dagje uit.

Arrangementen en groepsactiviteiten!
Maar weet u als inwoner nog wel wat er allemaal bij ons in de buurt te doen is? En wat voor activiteiten er alle-
maal in Zandvoort mogelijk zijn? Het is namelijk een heel normaal verschijnsel dat inwoners van een stad of dorp 
soms niet goed op de hoogte zijn van wat er allemaal dicht bij huis te doen is. Soms weten toeristen het na één 
of twee weken zelfs beter! Wij van VVV Zandvoort vinden dit jammer en daarom willen wij alle mogelijkheden en 
activiteiten graag met u delen. Zandvoorters die een van onze gidsen gelezen hebben of af en toe eens bij ons 
langs komen zijn vaak verbaasd van alle mogelijkheden zo dicht bij huis. Mocht u dus iets willen gaan ondernemen 
eventueel met familie, kinderen, vrienden of kennissen dan kunt u zeker bij ons terecht voor originele soms typi-
sche Zandvoortse activiteiten die uw bezoekers ook zeker zullen waarderen. Mocht u trouwens ondernemer zijn 
of bent u werkzaam bij een bedrijf dat zo af en toe een gezellig personeelsuitje organiseert, tip dan eens degene 
die verantwoordelijk is voor de personeelsactiviteiten. Er zijn hier zoveel leuke mogelijkheden. Een wijnproeverij 
op het strand, strandgolfen of een chocolade workshop? In Zandvoort kan het allemaal!! Trouwens ook voor een 
origineel verjaardagsfeestje heeft VVV Zandvoort verschillende leuke arrangementen. Laat uw uitje dan ook door 
ons organiseren. Wij weten de weg en nemen u graag veel werk uit handen. Hier alvast enkele voorbeelden: 

Cadeaubonnen!
Heeft u trouwens een cadeau  
nodig en weet u niet wat 
u moet geven? VVV Zand-
voort heeft alle belangrijke 
cadeaubonnen in verschil-
lende genres. De VVV Iris-
cheque kunt u zelfs in ruim 70 
winkels in Zandvoort besteden. U kunt ons dan ook 
de Cadeaubonnenwinkel van Zandvoort noemen. 
Onze cadeaubonnen hebben de grootste dekking 
in Nederland en zijn daarom bij iedere gelegenheid 
geschikt om te geven. 

VVV Ticketpoint!
Wilt u naar een groot popconcert, 
musical, sportevenement of ander-
soortig groot evenement? Binnen-
kort kunt u hiervoor gewoon bij  
VVV Zandvoort binnenstappen. 
Medio juni verwachten wij de 
nieuwe ticketservice te kunnen  
introduceren zodat u niet meer in 
Haarlem in de rij hoeft te staan 
om dat zo begeerde entree-
bewijs te bemachtigen.

Bunkerwandeling Zandvoort

Ga mee op zoek naar de Duitse bunkers in 
de duinen rond Zandvoort. Een deskundige 
gids vertelt u tijdens deze 1.5 uur durende 
tocht alle ins en outs over deze betonnen ko-
lossen uit de Tweede Wereldoorlog. Houd er 
wel rekening mee dat u van de paden afgaat 
waardoor deze tocht niet geschikt is voor 
mensen die slecht ter been zijn en voor kin-
derwagens. Stevig schoeisel, oude kleding 
en een zaklantaarn (in de bunker kan het erg 
donker zijn) zijn daardoor aan te bevelen! 

Schatgraven op het 
strand 
(min. 8 kinderen, onder bege-

leiding van min. 1 ouder) 

Met je vriendjes en vrien-
dinnetjes als echte piraten 
schatgraven op het strand, 
super gaaf! Inclusief een 
strandtocht in de strand-
kar, chips, drinken en Ka-
piteinkoek. Geschikt voor 
kinderen van 5 tot 10 jaar

Chocolade Workshop 
Elke 2e donderdag van de maand 

van 19.00 uur-21.30 uur

Een arrangement om je vingers bij af 
te likken. Na de ontvangst met koffie/
thee krijgt u een uitleg over wat cho-
colade is en hoe dat wordt verwerkt. 
Daarna is het tijd om zelf aan de slag 
te gaan en verschillende overheerlijke 
creaties te maken. U leert o.a. om te 
gaan met de spuitzak of decoreren 
van chocolade. De zelfgemaakte pro-
ducten mogen na afloop natuurlijk 
mee naar huis genomen worden.

Wijnproeverij aan zee
Het gehele jaar bieden wij 
een bijzondere wijnproef-
locatie: namelijk op het 
strand van Zandvoort. Als 
het slecht weer is kunt u bin-
nen zitten maar met mooi 
weer kunt u samen met uw 
collega’s, vrienden of familie 
heerlijk buiten in de zon wijn 
proeven. Onder het genot 
van een lekker hapje proeft 
u dan de mooiste wijnen.

VVV Zandvoort, 
dé Cadeaubonnen en 
vrijetijdsbestedingswinkel 
voor iedere Zandvoorter!

heb Zin in Zandvoort !
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Gewoon Hollands  

meiweer

Het weekend weerbericht wordt gesponsord door:

Ook een absolute topmaand 

in ons land was mei 2008, 

die werkelijk niet mooier kon 

verlopen. Met grote zeker-

heid valt nu al te zeggen dat 

de lopende meimaand geen 

absolute topper wordt, ge-

zien de wat povere vooruit-

zichten voor de middellange 

termijn. Op dit moment zit-

ten we met een zwakke tot 

matige zuid/westcircula-

tie, met aan de noordkant 

van de Europese weerkaart 

een doorstromend depres-

siepatroon. Aan de andere 

kant proberen hogedruk-

gebieden (bij Oost-Europa) 

tegenwicht te bieden aan 

die oceanische depressie-

druk. Dit gaat ook wel luk-

ken de komende paar dagen. 

De lichte regenperikelen 

van Bevrijdingsdag zijn nu 

voorbij, maar we moeten in 

de periode donderdag  tot 

en met zondag, naast best 

wel wat zon, rekening hou-

den met wat lekkage uit het 

wolkendek. Veel regen valt 

er beslist niet en misschien 

zijn het nog geen 100 drup-

pels in Zuid-Kennemerland.

In het tweede deel van de 

week stijgt vooral de mid-

dagtemperatuur iets richting 

de 17°C. en neemt de neer-

slagkans verder af in onze 

regionen. Toch houden we, 

zoals al gezegd, die geringe 

regenkans van gemiddeld 30-

40% tot en met het weekend. 

Redelijk tot vrij goed weer krij-

gen we dus al met al, maar er 

staat wel steeds een behoor-

lijke bolle zuidwestenwind 

op Zandvoort. Uitstekende 

condities voor vliegeraars en 

kitesurfers zijn dit natuurlijk, 

maar minder om buiten te 

zitten op het terras met zo’n 

vlagerige wind soms. Zicht 

op een langdurige en sta-

biele meifase is er voorlopig 

niet. De kans dat we die licht 

wisselvallige sfeer behouden 

volgende week is vrij groot. 

Wellicht biedt de tweede 

helft van deze meimaand wel 

een periode met hoogzomers 

weer. Tegenwoordig kan het 

snel gaan met de tempera-

tuuropmars en zit je zo op 

30° halverwege mei.     

weerman Marc Putto 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 16 16 15-16 15-16

Min 9 9 8 8

Zon 65% 75% 60% 70%

Neerslag 30% 40% 45% 40%  

Wind zw. 4-5 zw. 4-5  w. 4 wnw. 4

In de jaren tachtig kwamen ‘aprillen’ die zo’n 4 tot bijna 5 

graden te warm verliepen nooit voor. Het is hier onlangs 

al gezegd dat april sinds het aantreden van koningin 

Beatrix aanmerkelijk warmer en ook zonniger is gewor-

den. We mogen dus met recht spreken van een klimaat-

verandering. In Duitsland was de voorbije grasmaand 

zelfs de warmste van de afgelopen 120 jaar! 

Spiegelcentrum Het Draaipunt

Wij zijn naar het Wesak festival in  
Mt Shasta. Vanaf 20 mei zijn wij 
weer te bereiken 
Voor de nieuwsgierigen onder u 
zie www.Wesak.us
Gr. Willy en Joke

en vertrouwt om in je ouderlijk huis te wonen én ik zal altijd 

in de Tollensstraat blijven wonen zelfs na mijn dood. Ter ver-

duidelijking: het adres van de algemene begraafplaats is ook 

Tollensstraat”, grapt Carla als ze mijn vragende blik ziet.

Hobby’s 
Toneelspelen loopt als een rode draad door haar leven. Hoewel 

haar hele familie in de toneelwereld meespeelde, was Carla de 

enige die geen zin had om zich daarbij aan te sluiten. “Het idee 

al dat ik op het toneel moest staan! Ik verkocht liever de pro-

grammaboekjes. Ook had ik een aversie tegen het verenigings-

leven. Bij ons thuis waren er altijd vergaderingen en daar vond 

ik niets aan.” Al 30 jaar tennist Carla met veel plezier in Haarlem 

en aquarelleert al jaren bij Pluspunt. Daarnaast 

verzamelt ze vingerhoedjes. “Misschien heel 

oubollig maar aan alle 400 exemplaren zit 

een verhaal aan. Binnenin het hoedje zit 

een papiertje met de gegevens. Zo heb 

ik zelfs de ivoren vingerhoed van mijn 

grootmoeder.” Trots laat ze haar col-

lectie zien en er zitten inderdaad ju-

weeltjes bij.

Van rijschool naar gastvrouw
Toen in 1993 haar man Bert een ei-

gen rijschool in Zandvoort begon, zag 

Carla een advertentie van Stichting 

Onderling Hulpbetoon als gastvrouw in 

het mortuarium in de Poststraat. Bij haar 

sollicitatie was het gebouwtje koud en er kon 

geen koffie gezet worden, dus nodigde Carla haar 

werkgever uit om bij haar thuis het gesprek met een kopje 

koffie voort te zetten. Het gaf meteen aan dat Carla een per-

fecte gastvrouw was en nog steeds is. Ze is erg blij met het 

mooie uitvaartcentrum in Zandvoort. Dat Carla veel mensen 

uit Zandvoort kent is soms wel eens naar maar daar gaat ze 

heel professional mee om. Hoewel ze altijd alleen aanwe-

zig is, vind ze het een geweldig beroep omdat je iemand in 

moeilijke tijden tot steun kunt zijn. Na mijn bezoekje gaat 

ze nog even langs haar moeder in het Huis in de Duinen die 

een paar weken terug 94 jaar is geworden. “Elke dag even 

haar vertroetelen en de vuile was meenemen. Het is een 

kleine moeite maar mijn moeder geniet ervan”, vertelt Carla 

bescheiden. Het was gezellig bij Carla en we hebben samen 

even lekker bij kunnen babbelen en natuurlijk gelachen want 

daar is Carla ook heel goed in! 

Dorpsgenoten

Tekst en foto Nel Kerkman

De meisjesnaam van Carla is Bisenberger. Haar ouders zijn geen 

onbekende personen in het dorp. Haar vader Joop be-

kleedde vele bestuursfuncties en moeder Jo was 

één van de sterspelers van de toneelver-

eniging ‘Op Hoop van Zegen’. Het gezin 

Bisenberger bestaat uit Carla (1945), 

Aat (1939) en Ruud (1941), die bei-

den al heel wat jaren gelden naar 

Canada zijn geëmigreerd. Carla 

werd in de Kleine Krocht geboren 

waar het gezin boven de brand-

weerkazerne woonde. “Vandaar 

mijn grote mond! Ik moest toch 

boven de sirenes uitkomen”, zegt 

Carla lachend. Ze heeft geen leuke 

herinneringen aan school. “Vreselijk 

vond ik het! Eerst op de Mariaschool 

en later naar de Wim Gertenbach waar ik 

de studie niet heb afgemaakt. Ik vond dat he-

lemaal niet erg.” Intussen is de familie Bisenberger 

naar de nieuwbouw wijk Tollensstraat in ‘Plan Noord’ verhuisd. 

Voor kinderen een ideale plek om je jeugd door te brengen. 

Heerlijk op straat spelen en naar de speeltuin over de spoor-

bomen gaan waar ze, net zoals ik, leuke herinneringen aan 

heeft. Daar ontmoet ze haar vriendin Coby le Court waar ze al 

50 jaar mee correspondeert want ook Coby woont in Canada.

Geruild 
Carla is in hart en nieren een Zandvoortse en wil beslist geen 

huis en baan buiten Zandvoort zoeken. Via iemand solliciteerde 

ze bij Jamin in de Haltestraat waar ze twee en half jaar met 

veel plezier werkte. Daarna heeft ze tot aan haar trouwen bij 

het reclamebureau Prins gewerkt. Na de geboorte van haar 

zoon Gijsbert ruilt ze haar flat aan de Van Lennepweg met die 

van haar moeder, die inmiddels alleen woont. “Het is  heerlijk 

Carla Hoogendijk-Bisenberger

door Erna Meijer

Menigeen heeft dorpsgenoot Carla Hoogendijk wel eens 

ontmoet maar dan vaak bij een droevige gebeurtenis. Carla 

is namelijk in dienst als gastvrouw bij uitvaartcentrum Haar-

lem. “Hoe is het om gastvrouw te zijn tijdens rouwbezoek bij 

de algemene begraafplaats van Zandvoort? Is het een zware 

baan?”, vraag ik me af want ik ken Carla als iemand die met 

beide benen op de grond staat en nuchter kan relativeren.

             Carla Hoogendijk-Bisenberger

Als nieuw VBO-makelaarskantoor voor Zandvoort e.o.
 vallen wij maar gelijk met de deur in huis.

Ter kennismaking is de courtage voor een
 complete verkoopbegeleiding tijdelijk

€ 995,00 inclusief BTW

Voorwaarden en informatie op www.trendmark.nl

Telefoon: 023-5734712
E-mail: info@trendmark.nl

Trendmark Makelaardij, de erkende 
makelaar met de laagste courtage!

Het was de directie van Hema Zandvoort, een franchi-

seonderneming, een doorn in het oog dat er een zeer 

beperkt assortiment verf verkocht mocht gaan worden. 

Na intensief overleg met de overkoepelende organisa-

tie kreeg Zandvoort bij uitzondering  toestemming om 

met een mengmachine en de verven van de firma P.K. 

Koopmans door te gaan.

Verfexpert van de Hema Zandvoort, Remco Oerlemans 

(29), is dan ook de koning te rijk dat hij met deze kwali-

teitsverven door kan gaan. “Het assortiment en de naam 

van Koopmans is overal bekend en wij kunnen voor een 

De Zandvoortse vestiging van de Hema gaat, met goed-

vinden van het hoofdkantoor, verven van de bekende 

firma P.K. Koopmans verkopen. Al bijna 125 jaar staat 

deze firma bekend om haar kwaliteit en uitgebreide as-

sortiment. Hema heeft haar eigen verfafdeling, die wijd 

en zijd bekend stond als zijnde leverancier van goede 

verf, drastisch verkleind in verband met een dalende 

landelijke omzet en de nieuwe eisen die er zijn voor  

bijvoorbeeld de mengmachines, deze zouden daardoor 

uit alle filialen moeten verdwijnen. Hema Zandvoort  

is nu het enige filiaal dat deze mogelijkheid aan haar 

klanten biedt.

Hema Zandvoort gaat P.K. Koopmans verven verkopen

Verfexpert Remco Oerlemans

zeer interessante prijs, onder de adviesverkoopprijs aanbie-

den. U kunt dus van alles bij Hema Zandvoort verkrijgen 

voor al uw schilderklussen. Van hoogglansverf tot dekkende 

beits en van grondverf tot lak en betonverf (eindelijk weer 

terug!, red.) is in ons assortiment te verkrijgen. En dan niet 

alleen in de standaard 750 ml. blik, ook kleiner is aanwezig 

en zeer zeker ook grotere hoeveelheden zijn te bestellen. 

Het gaat te ver om alle te verkrijgen hoeveelheden in onze 

winkel tentoon te stellen, daar hebben we helaas de plaats 

niet voor maar er is altijd een catalogus aanwezig waar u 

uit kunt kiezen. Wij zullen dan zorgen dat binnen de kortst 

mogelijke tijd uw bestelling bij ons is af te halen”, zegt hij. 

Hij doelt dan op incourante hoeveelheden als 2,5 en 5 

liter voor bijvoorbeeld muurverf.

Oerlemans is ook trots op de mengmachine die Hema 

Zandvoort heeft: “Deze machine voldoet aan alle strenge 

huidige eisen. Wij kunnen u, via een waaier, maar liefst 

1000 kleuren aanbieden die wij ter plaatse voor u men-

gen. Niet alleen de machine maar ook de verf voldoet 

aan alle eisen die in ieder geval tot en met 2010 gelden. 

Hierbij moet u denken aan de diverse toevoegingen die 

vaak gevaarlijk zijn voor de mens. Ook is ons assortiment 

accessoires intact gebleven. U kunt bij ons dus iedere 

soort kwast, roller, tape en dergelijke zaken zeer voorde-

lig aanschaffen. Tevens hebben wij alle soorten lijm en 

kit in het assortiment. In de bekende Hema-kwaliteit, of 

misschien wel beter, voor een Hema-prijs.”

De Hema Zandvoort wordt op dit moment volledig ver-

bouwd maar het filiaal blijft wel open. U kunt dus nog 

vóór de zomer uw verfklussen, voor zowel binnen als 

buiten, met Hema-verf en –accessoires afhebben. Als u 

vragen hebt op het gebied van schilderen, schroomt u 

dan niet advies in te winnen bij Remco Oerlemans bij de 

Hema Zandvoort, de verfexpert van Zandvoort!

De Hema Zandvoort is op maandag geopend vanaf 12.00 

uur tot 18.00 uur; op dinsdag, woensdag en donderdag 

van 09.00 uur tot 18.00 uur; op vrijdag van 09.00 uur 

tot 21.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur.

De jaarlijkse ‘redbootdag’ van de KNRM-station Zandvoort trok dankzij het prachtige 

weer behoorlijk veel bezoekers. Het inschrijven van nieuwe donateurs, de zogenaamde 

Redders aan de wal, was de belangrijkste wens van de bemanningsleden.

Daarvoor was er in het 

botenhuis een expositie 

ingericht, werd er film ge-

draaid en konden bezoe-

kers een kaartje kopen om 

met de reddingsboot Annie 

Poulisse een tochtje op zee 

te maken. Vanaf 10.00 uur 

waren de vele vrijwilligers 

in de weer en op het strand 

‘Redbootdag’ KNRM 

werd de boot keer op keer 

te water gelaten en weer 

uit zee gevist. Een spectacu-

lair gebeuren waar speciaal 

foto- en filmliefhebbers van 

genoten. Ook de tocht op zee 

was voor velen een bijzon-

dere ervaring waarover nog 

lang werd nagepraat terug 

op het veilige strand. Een 

zeer geslaagde dag waar-

voor ook burgemeester Niek 

Meijer een kort bezoek had 

gereserveerd.
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Vakantiepret
Ook in Griekenland kan het 

in deze tijd van het jaar nog 

kil zijn. Maar dat is natuurlijk 

geen reden om mijn koffer niet 

vol te proppen met topjes en 

bikini’s in alle kleuren van de 

regenboog. Eenmaal aange-

komen in ons appartement 

begint mijn vriendinnetje 

haar teennagels te lakken. 

Niets voor mij dat getuttel, 

maar ach, het is vakantie… Ik 

geef de pronkdeeltjes dan ook 

een pimpelpaarse glans. Daar 

moeten de Griekse Jorgos, 

Ionannis of Christos toch wel 

voor omkijken dacht ik zo… Ik 

hijs me in mijn capri en een 

topje. Buiten komt het met 

bakken naar beneden, maar 

hey, je bent toerist of niet, 

toch? We besluiten een auto 

te huren en al gauw scheu-

ren we met onze limegroene 

Hyundai door de bergen van 

de Peloponnesos. Ook in de 

stromende regen is het hier 

prachtig en dan maakt het 

ook niets uit als je een afslag 

mist, waardoor je vervolgens 

3 uur moet omrijden om bij 

je appartementje terug te 

keren. We komen aan in Pylos, 

een schattig kustplaatsje met 

een pleintje vol restaurants. Bij 

één daarvan schuiven we aan. 

Aangezien we nog moeten 

rijden besluiten we voor een 

glaasje rosé te gaan en niet 

meteen de halve liter, zoals 

veelal het geval is. We raken 

aan de praat met Sophia, onze 

serveerster. Nog geen 3 woor-

den gewisseld en we beschik-

ken over de kennis dat Griekse 

mannen over hetzelfde ‘Achter 

de *-aan-loop-syndroom’ ge-

nieten als de Hollandse flie-

refluiters. Onze Griekse vrien-

din ziet ons graag blijven en 

schenkt de ene na de andere 

rosé in. Onze weigeracties 

hebben totaal geen zin meer. 

We zijn overgeleverd aan de 

Griekse cultuur en die lust er 

wel pap van… Uiteindelijk lukt 

het ons om met 3 zoenen en 

gejoel in de auto te stappen. 

Veilig belanden we in ons bed. 

Laatste nacht ‘onder de zon’. 

Eenmaal terug in Zandvoort 

pak ik snel een flesje ace-

ton, weg de paarse nagel-

lak. Back to business.

column

Il
ja

Gemeente Zandvoort 

heeft het kitesurfen al-

tijd gedoogd. De kleurige 

kites die over de zee sche-

ren zijn niet meer weg te 

denken uit watersport-

plaats Zandvoort. Om de 

veiligheid te waarborgen 

van zowel de kiters als 

eenieder ander in zee 

heeft de gemeente in 

2006 besloten om drie of-

ficiële plaatsen aan te wij-

zen waarvandaan gekite 

mag worden. Ter hoogte 

van Riche, The Spot en de 

watersportvereniging in 

de Zuid, mogen zij aan- en 

afvaren. Deze week vra-

gen wij onze panelleden 

of zij denken dat deze re-

geling veilig en goed is. 

JONG
!

“De mogelijkheden voor kitesurfers in Zandvoort 
zijn goed en veilig geregeld.”

De stelling:Talk of the town

 

Vrijdag 8 mei: 
GirlsLoveDJs is weer terug om los te barsten in het 
Patronaat! Bij GLDJs draait iedere dj zijn of haar eigen lie-
velings-danceplaten. De muziekstijlen zijn daardoor gren-
zeloos: van House tot Rock ‘n Roll, van Hiphop tot Classics, 

van Techno naar Electro en weer terug. Zorg dat je er 
deze editie met o.a. Tettero en The Flexican weer bij 

bent! Van 23.00 – 04.00. Kaarten in de voorverkoop 
€ 16.

Zaterdag 9 mei:  
Zin in een avondje vol 80’s klassiekers? Ga dan naar 
Rapa Nuï waar het feest ‘80’s verantwoord’ plaats-

vindt. Een fantastische mix van strand en heerlijk 
dansen op alle lekkerste eighties platen! Er is niet al-
leen muziek, maar ook zijn er clips en is er natuurlijk 
de mogelijkheid tot verzoekjes! Van 19.00 – 00.00 
uur. Kaarten kosten € 15 aan de deur. 

Zondag 10 mei:  
Deze zondag: Sexy Mother Fucker bij Beachclub 
Vroeger op het Bloemendaalse strand. Het belooft 
een topzondag te worden boordevol zon, zee, 
strand, cocktails en natuurlijk de lekkerste house 
beats. Achter de draaitafels onder andere Real el 
Canario, Vato Gonzales en Partysquad. Van 14.00 – 
00.00 uur. VVK: € 10.

Zondag 10 mei: 
Sneakerz at the beach bij BLM9 met een spetteren-
de line-up waaronder Erick E en Lucien Foort. Vanaf 
16.00 uur wordt er flink gas gegeven tijdens het 
openingsfeest van Sneakerz op het strand. Het be-
looft een mooi voorproefje voor een hete Sneakerz-
zomer te worden. Tot 00.00 uur. VVK; € 12.

I Know Where It’s @

Robin Gansner, 15 jaar, schrijft voor Zvoort.nl en werkt bij de Lachende Zeerover:

“Kitesurfers moeten blij zijn om in Zandvoort in zee te mogen kiten. Ik persoonlijk vind het drie keer 

niets. Dat de gemeente plekken voor ze aangeeft maakt niet veel uit, aangezien velen zich er toch 

niet aanhouden. Bij de Reddingsbrigade, waar ik lid van ben, hebben wij vaak last van kiters en als 

er een in de knel zit, zijn ze vaak ook nog niet blij met ons als we ze komen helpen.”

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkt bij Sun Parks Zandvoort en is organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:

“Ik vind al die kites in zee er altijd erg leuk uit zien vanaf de boulevard. Of het allemaal goed en veilig 

geregeld is, is mij eerlijk gezegd niet bekend. Wel heb ik gehoord dat er plekken zijn aangewezen 

waar je nu mag kitesurfen. Ik denk dat dat voor iedereen veiliger is. Ik neem ook aan dat daar met 

de Zandvoortse Reddingsbrigade goede afspraken over zijn gemaakt. Misschien is het wel een idee 

om kiters die zich buiten de aangewezen gebieden bevinden, te beboeten?”

Nienke de Boer, 21 jaar, volgt een opleiding tot Manager Wonen en werkt bij café Koper:

“Ik vind al die kitesurfers op de zee een heel leuk gezicht en vind dat deze ook echt bij Zandvoort 

horen. Ik denk dat de huidige regeling prima is voor de veiligheid. Van ongelukken met kiters hoor 

ik eigenlijk nooit wat. Dat de aan- en afvaarplekken beperkt zijn vind ik goed, verdere beperking is 

volgens mij niet nodig.”

RADIO STIPHOUT
Grote Krocht 34-36

Zandvoort

Tel.: 023-5732649

SPA & Beauty Zandvoort

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe het kan dat Madonna er steeds zo fantastisch uitziet?
Het antwoord daarop is Intraceuticals! We zijn er bijzonder trots op als enige in deze  

regio met het exclusieve systeem Intraceuticals te mogen werken.

Wist u trouwens dat Madonna uitsluitend water van het merk FIJI drinkt? En dat V.O.S.S.  
het Hollywood merk is? Vanaf nu ook bij alessandro SPA & Beauty Zandvoort te koop  

net als vele andere soorten bijzondere, heerlijke en exclusieve water merken. Echt super  
exclusief is het merk Bling H2O dat u gewoon gezien moet hebben.

Op vrijdag 8 mei bieden we u een unieke kans om kennis te maken met onze bijzondere
minerale make-up lijn van Mineral Evolution. Van 10:00 tot 16:30 uur zal de make-up artist  
van Mineral Evolution u gratis opmaken en u persoonlijk advies geven over het aanbrengen  
en gebruik van minerale make-up. Dit alles uiteraard onder het genot van een kopje koffie  

en gebak! U kunt zich nu inschrijven maar wacht niet te lang want er zijn slechts een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. Tevens ontvangt u die dag bij aankoop van twee Mineral  

Evolution producten (Bij een besteding vanaf € 60,00) een Mineral Evolution product gratis!

Only Quality Has A Future

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort

2042 GD Zandvoort

T +31(0)23 5738202

F +31(0)23 5735028

E info@alessandro-spa.nl

www.alessandro-spa.nl



 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand mei:

Huisgemaakte Beenham
voor bij de asperges

200 gram € 3,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl
Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

 Waves Beach & Health Centre - 57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

H&T Klussenbedrijf - 06 25548778

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Huisgemaakte
vruchtenblokjes, 
diverse smaken.
Per 100 gram 

€ 2,--

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Abdij kaas
Sint Bernardus

de beste trappistenkaas
nu 100 gram slechts € 1,79

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand mei:
10 tot 50% korting op karpetten

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxalex	 Laminaat
Zonwering Parket

Wij hebben 

prachtige beelden

voor de tuin.

www.de-bode.nl 
Pashouders op alle 

artikelen 5% korting.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 - 22.00 uur

maandags gesloten

Voor Pashouders

Gratis glas wijn
bij de

asperge menu’s.

Schilder-	en	Onderhoudsbedrijf	v.o.f.
Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Op vertoon van de ZandvoortPas
kofie met appelgebak 
van € 5,40 voor € 4,50.

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

VOOR PASHOUDERS

10% KORTING 

OP TOTAALPRIJS!

HALTESTRAAT 7, 2042 LJ ZANDVOORT

023-5716631 - WWW.ZARAS.NL

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Nu tekststickers voor de kinderkamer.
Stoere en lieve kinderversjes.

Pashouders 5% korting op de gehele collectie

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Olga Poots zag de advertentie van 

H&T Klussenbedrijf in de Zandvoortse 

Courant staan, en besloot contact met 

Tony van Haren op te nemen. “Samen 

met mijn zus, die tevens ook mijn 

buurvrouw is, besloten we één klus-

bedrijf in te huren om onze woningen 

te laten opknappen. Via de advertentie 

kwamen we bij H&T Klussenbedrijf te-

recht. Het is praktisch gezien een groot 

voordeel dat het bedrijf inzetbaar is 

voor uiteenlopende klussen. De dak-

goten en kozijnen waren nodig aan 

vervanging toe. Het was nog een hele 

operatie, maar het is allemaal goed ge-

komen. Ik ben erg tevreden over het 

eindresultaat”, vertelt Olga enthousi-

ast. Er staat Tony nog een klus bij Olga 

te wachten: “We zijn heel blij met hem, 

want hij levert goed werk af voor een 

goede prijs. Als er weer wat aan ons 

huis markeert is hij de eerste die we 

bellen.” Wat betreft de ZandvoortPas 

zegt Olga Poots het volgende: “Ik 

heb hem in huis liggen, maar ge-

bruik hem zelden. Wie weet komt 

daar wel verandering in, maar net 

als ieder ander moet ik mede door 

de recessie extra goed opletten 

met wat ik uitgeef. Het geldpotje 

is zo op.” 

ZandvoortPas
De lovende woorden van Olga 

Poots doen Tony goed: “Het is al-

tijd leuk om van klanten te horen 

dat zij tevreden zijn over het eind-

resultaat. Dat geeft mij een goed 

gevoel.” H&T Klussenbedrijf geeft 

ZandvoortPas-houders 15% korting 

op het arbeidsloon. “Het is altijd 

mogelijk om over de offerte en de 

prijs met mij in onderhandeling 

te gaan, omdat  ik streef naar een 

goede verhouding tussen prijs en 

kwaliteit”, aldus Tony. 

H&T Klussenbedrijf voor onder-

houd en reparatie. Telefoon: 06-

25548778. Meer informatie via: 

tonysklussen@gmail.com.

Vorig jaar oktober startte Tony van Haren 

zijn eigen eenmanszaak H&T Klussenbe-

drijf. Hij is timmerman van huis uit, maar 

heeft ook veel ervaring in onderhoud, schil-

deren en reparatie. Inmiddels gaan de za-

ken redelijk goed en heeft Tony al een aan-

tal klanten aan zich weten te binden. Eén 

van hen is Olga Poots. “Hij is een kundige 

vakman die alles zelf doet, daarnaast is hij 

schappelijk in de prijs. Ik ben erg tevreden 

over zijn werk”, aldus Olga Poots. 

Kwaliteit en vakmanschap 
voor een goede prijs

Een tevreden Olga Poots
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 19 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 29 april en de 

verdere in week 18 door het college genomen besluiten zijn 5 

mei vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 

Balie en op de website. 

Commissie Raadszaken 

De commissie Raadszaken vergadert op 12 mei vanaf 20.00 uur 

in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De entree 

vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening

- Vaststellen agenda

- Besluitenlijst 7 april 2009

- Vast agendapunt

- Groenbeleidsplan

- Parkeerverordening en parkeerbelastingverordening

- Brief OPZ over bedrijventerrein Nieuw Noord

- Rondvraag 

- Sluiting

 

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

 

Commissie Planning en Control 

De commissie Planning en Control vergadert op 13 mei vanaf 

20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. 

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening

- Vaststelling agenda

- Besluitenlijst van 8 april 2009  

- Vast agendapunt 

- Standplaatsenbeleid

- Opnieuw beschikbaar stellen budgetten voor DURP en uit-

voering parkeermaatregelen Brederodebuurt        

- Begroting 2010 Veiligheidsregio Kennemerland

- Initiatiefvoorstel budget symposium mobiliteit

- Rondvraag

- Sluiting

 

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Inloopavond Koninginnebuurt

 In een gedeelte van de Koninginnebuurt moet het riool worden 

vervangen. Met deze werkzaamheden wordt de buurt ook duur-

zaam veilig ingericht. Een belangrijk aspect bij de keuzes van de 

herinrichting is het parkeren. Ook het terugbrengen van groen-

voorzieningen en de openbare verlichting maken onderdeel uit 

van het voorontwerp. Op 13 mei 2009 wordt een inloopavond 

georganiseerd waar buurtbewoners worden geïnformeerd 

over het ontwerp en de werkzaamheden. Tevens ligt vanaf 27 

april 2009 het ontwerp op het raadhuis ter inzage. Uw reactie 

hierop kunt u tot uiterlijk 25 mei 2009 schriftelijk indienen bij: 

Gemeente Zandvoort, afdeling Ontwikkeling en Beheer, Postbus 

2, 2040 AA Zandvoort o.v.v. “heraanleg Koninginnebuurt.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet 

liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die 

op 26 mei 2009 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 

voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, 

vanaf heden tot en met 26 mei 2009 ter inzage bij de balie van 

het gemeentehuis.

Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 

Boulevard Noord

Zandvoort, 7 mei 2009 - Burgemeester en wethouders van 

Zandvoort maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Alge-

mene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad bij 

besluit van 24 maart 2009 het bestemmingsplan “Boulevard 

Noord” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat 

wordt begrensd door:

- de Burg. Van Alphenstraat

- de Van Speijkstraat

- het Stationsplein

- de Ir. E.J.J. Kuindersstraat

- de Zeestraat

- de Burg. Engelbertsstraat

- de Van Heemskerckstraat

- de Boulevard Barnaart.

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een plankaart, 

toelichting en regels, heeft met ingang van 21 november 2008 

gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode 

zijn zienswijzen ingediend, die deels hebben geleid tot wijzi-

ging van het plan. De wijzigingen betreffen in hoofdzaak het 

wijzigen van de bestemming van Groen in Verkeer van enkele 

gronden ter hoogte van de Burg. Van Alphenstraat en het 

legaliseren van het pension aan Dr. J.G. Mezgerstraat 32. Alle 

wijzigingen zijn beschreven in het betreffende raadsbesluit en 

het daarbij behorende advies van de hoorcommissie.

Het vastgestelde bestemmingsplan Boulevard Noord ligt met 

ingang van vrijdag 8 mei 2009 voor de duur van zes weken 

voor een ieder ter inzage gedurende de openingstijden bij de 

centrale balie van het gemeentehuis (ingang Swaluëstraat) en 

in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort. De 

stukken zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan degene 

die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft 

gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de 

gemeenteraad kenbaar te maken, gedurende de voormelde 

termijn van de terinzagelegging beroep instellen. Voorts kan 

een belanghebbende gedurende de voormelde termijn beroep 

instellen tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van 

het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte 

van het ontwerp-bestemmingsplan.

Beroep tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling 

van het bestemmingsplan kan worden ingesteld bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een 

verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 

voorzitter van de Afdeling Rechtspraak, waardoor het besluit 

niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor zowel het 

indienen van een beroepschrift als een voorlopige voorziening 

is griffierecht verschuldigd.

Bekendmaking Wet geluidhinder; besluit voor vaststelling 

hogere waarden bestemmingsplan Boulevard Noord

Zandvoort, 7 mei 2009 - Burgemeester en wethouders van 

Zandvoort maken bekend dat zij op 6 februari 2009 hogere 

grenswaarden voor woningen als bedoeld in de Wet geluid-

hinder heeft vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai stedelijk 

gebied. Bedoelde woningen zijn gelegen langs de Boulevard 

Barnaart. In het besluit, dat ter inzage ligt, zijn de specifieke 

adressen aangegeven.

Op de ontwerpbeschikking van 20 november 2008 zijn geen 

zienswijzen ingebracht. De vastgestelde hogere waarden 

zullen ingevolge artikel 110 lid 1 en 2 van de Wet geluidhinder 

worden ingeschreven in het Kadaster, zodra het besluit onher-

roepelijk is geworden.

Het besluit ligt, samen met het op 24 maart 2009 door de ge-

meenteraad vastgestelde bestemmingsplan Boulevard Noord, 

vanaf vrijdag 8 mei 2009 gedurende zes weken ter inzage bij 

de centrale balie van het gemeentehuis (ingang Swaluëstraat) 

en in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort.

Belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij niet in staat 

zijn geweest tijdig zienswijze bij het college kenbaar te maken, 

kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het 

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder beroep instellen 

bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Op grond van artikel 145 van de Wet geluidhinder loopt de 

beroepstermijn van het Besluit hogere waarden Wet geluid-

hinder tegelijk en gezamenlijk met de beroepstermijn voor 

het bestemmingsplan.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 14 mei vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. 

De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de commissieka-

mer. De exacte begintijd is afhankelijk van de agenda. U kunt 

hiervoor het beste even contact opnemen met de werkeenheid 

Bouwen, tel. (023)5740100. 

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op 11 mei vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die van 

belang zijn voor alle burgers. Iedereen is van harte uitgenodigd 

de openbare bijeenkomst bij te wonen. De vergadering vindt 

plaats in Gebouw De Krocht, kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Brederodestraat 55, plaatsen tuinhuis, ingekomen 27 april 

2009, 2009-057Lv.

- Kerkstraat 22, afsluiten winkelunit met een pui, ingekomen 

29 april 2009, 2009-058Lv.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Zandvoortselaan 165, veranderen wasruimte tot appartement, 

verzonden 29 april 2009, 2009-029Rv

- Kostverlorenpark, vernieuwen en verplaatsen van een afras-

tering, verzonden 29 april 2009, 2009-050Lv.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 

betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met 

vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief 

aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de wer-

king van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed 

kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-

stuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek 

dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 19

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,  

maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag  

8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op  

de website het digitale formulier in óf stuur een brief  

naar de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 

Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 

Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor 

een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewij-

zen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het  

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 

u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 

een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is  

de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen  

telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van www.

werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of aanbieden 

van banen in Zandvoort. 

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat 

de redactie het met de inhoud eens is. De redactie 

behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven 

in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Het drama in Apeldoorn tijdens Koninginnedag heeft op vele mensen een ongelofelijke impact gehad, ook in Zandvoort. Na de eerste berichten en het nieuws dat 
bij deze aanslag al twee doden te betreuren waren, is er overleg geweest tussen de burgemeester en de organisatie van de diverse festiviteiten. Er is toen be-
sloten dat, en ik citeer: “Wij gaan door want het is niet verstandig om ons te laten leiden door deze extreme gebeurtenis.” Wel werden op een gegeven moment 
de vlaggen halfstok gehangen. Het is een keuze, maar ook toen bekend was dat er inmiddels vier doden en vele gewonden waren, heeft het programma geen wij-
ziging ondergaan. Voor mij was er in ieder geval geen sprake meer van enige vreugde. Wel heb ik er begrip voor dat men, speciaal voor de jeugdige deelnemers, 
de zeepkistenrace gewoon liet doorgaan. Dat geldt echter niet voor bepaalde activiteiten van de horeca. Weliswaar zou het wellicht een financiële strop geweest 
zijn (en men heeft het in die branche al niet gemakkelijk), doch dat het werd toegestaan dat gedurende vele uren ook keiharde (live) muziek ten gehore werd 
gebracht, kan ik niet begrijpen. Van piëteit voor de slachtoffers was in ieder geval op dat moment geen sprake. Voor omwonenden, die zeer aangeslagen waren 
door de gebeurtenis, is het moeilijk en onverteerbaar als vlak onder je raam schlagers en andere meezingers te horen waren, waardoor tevens het geluid van de 
televisie praktisch onverstaanbaar was geworden. 

En waar ik met mijn verstand helemaal niet bij kan, is het feit dat ‘s nachts om twee uur in de Haltestraat tot vijf keer toe forse zevenklappers werden afgestoken. 

Bewoner Haltestraat
(naam en adres bij de redactie bekend)

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering

vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl
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Administratiekantoor K. Willemse
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Beauty Balance by Sheila
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Rigolo
Circus Zandvoort

adverteerders
Club Nautique
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Hema
Hugoos
Jan Drommel
La Fontanella
Mirage Zandvoort B.V.
Motorrijschool Goede
Ondernemers Vereniging Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt Boomhut
Radio Stiphout

Riche aan Zee
Rode Kruis afd. Zandvoort
Sea Optiek
SMV Computerreparaties 
Spiegelcentrum Het Draaipunt
Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik Omaco Makelaars
Vista Vastgoed
Vrijehuizenmarkt.nl
VVV Zandvoort
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…
Zeemeermin, viskar

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. Advies 

en aanleg (draadloos)  net-

werk. Ook avonden/week-

end. Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine 

klussen in en om het 

huis. Redelijke prijs. Voor 

info: 06-1423 2051 
.................

Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.................

Het Pakhuis een kringloop-

winkel waar van alles te 

koop is! Van serviezen en 

glaswerk tot meubels en 

van kleding tot boeken. 

Kennemerweg 6 Zandvoort 

(voormalige TZB kantine) 

De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 

info: 06 - 53693409

ZANDKORRELS
Pedicure Beata Visser

Gespecialiseerd 

in de diabetische voet 

en nagelcorrectie 

(wilde pedicure). 

Tel. 06-52461796 /

 023-5715921. 

Bilderdijkstraat 22, 

Zandvoort. Diabetische 

voet wordt vergoed 

door zorgverzekeringen.
.................

God zegt: 

Ook al ken je mij 

misschien niet, ik ken 

jou door en door 

(Bijbel: Psalm 139:1). 

Meer info? Mail Huis 

van Gebed Zandvoort: 

gebed-zandvoort@
hotmail.com

.................

De Bode zoekt

 vakantiehulpen. 
Tel.:023-5718845

.................

Labyrinth lopen 

op strand in Zandvoort 

op zat. 30 mei van 

9-12 uur. € 12,50 . 

Verzamelen bij Havana. 

Info bij Nienke: 

06-48062132, 

indishka@live.nl
.................

Hiep hiep hoera

11 mei 
Emma 21 jaar

gefeliciteerd vanuit ‘t 

Holletje van Krolletje

.................

Te koop

2 NS Dagkaarten

geldig op zat 09/05

of op zon 10/05

€ 12,50 p.st.

023-5717165

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

APK	KEURING
Alle	merken	vanaf	€ 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij	grote	beurt	gratis!

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

Degradatiezone dreigt voor TCZ Zondagelftal geeft voorsprong uit handen

Zaterdagvoetballers winnen laatste wedstrijd

Dubbel verlies ZSC’04 in nacompetitie

Het gaat bij Zandvoort 

vooral over een aantal fikse 

blessures. Mireille Bink zal 

waarschijnlijk nooit meer 

op niveau kunnen tennis-

sen, Andrea van den Hurk 

heeft een peesontsteking 

en ook Tony Holzinger is ge-

blesseerd waardoor er uit 

het talententeam spelers 

opgesteld moeten worden. 

Afgelopen zondag maakten 

twee debutanten uit dat 

team hun opwachting: Cindy 

Burger en Scott Griekspoor. 

Beiden jongelingen had-

den hun beste wedstrijd in 

de singles. De pas 16-jarige 

Burger pakte heel brutaal 

Al in de vierde minuut was 

het raak voor onze plaatsge-

noten. Timo de Reus wist met 

een mooi schot de Alliance 

doelman het nakijken te ge-

ven. Hierna ontstond er een-

richtingsverkeer naar het doel 

van Matthijs Mans en werd 

Zandvoort veroordeeld tot 

countervoetbal om eventueel 

nog tot scoren te komen. Uit 

een van die counters kwam 

dan ook een Zandvoorts doel-

punt. Shakar Jamal werd door 

De Reus vrijgespeeld en tot 

De wedstrijd tussen de beide 

eerste elftallen was er een 

om des keizers baard want 

voor beide ploegen stond 

er niets meer op het spel. 

Kennemerland had de laat-

ste tijd teveel verloren om 

nog voor de hoofdprijzen 

(periodekampioenschap) 

mee te kunnen doen en 

Zandvoort was in de op een 

na laatste wedstrijd al veilig. 

Dat vooral Kennemerland er 

Vorige woensdag leek 

ZSC’04 de spelers uit 

Monnickendam de baas te 

zijn. In het eerste bedrijf kre-

gen de Zandvoorters kansen. 

Met enig geluk kwam ZSC’04 

op 3-0 te staan, wat op dat 

moment genoeg was om 

de volgende wedstrijd in 

de nacompetitie te kunnen 

de eerste set van Josanne 

van Bennekom. De tweede 

set was voor Van Bennekom 

die pas in de 11 game van de 

3e set de Volendamse tot 

overgave dwong: 6-3, 2-6 en 

5-7. In de tussentijd had de 

eerste Zandvoortse dame, 

Susanne Trik, al dik met 0-6 

en 3-6 van de sterke Duitse 

Nicola Geuer verloren.

Ook Scott Griekspoor kon in 

zijn singlepartij een goed re-

sultaat neerzetten en pakte 

voor TCZ het eerste punt van 

de dag. Mark IJzerman had 

alleen in de tweede set te-

gen de stugge verdediging 

verbazing van een ieder ver-

dween de bal in het doel, 0-2 

een ongekende weelde voor 

Zandvoort dit jaar. Nog voor 

rust zouden de gastheren de 

aansluitingstreffer maken. In 

een mêlee van spelers was 

Mans al verslagen en scoorde 

Remco van Zijl de 1-2.

De tweede helft was een 

kopie van de eerste met het 

verschil dat Zandvoort niet 

meer kon scoren en de gast-

heren wel. Achtereenvolgens 

niet echt meer in geloofde 

bleek uit het verloop van de 

wedstrijd. Tot vier keer toe 

kwam een Haarlemse spe-

ler alleen voor keeper Boy 

de Vet en tot vier keer toe 

hield de Zandvoortse goalie 

zijn doel schoon. Zandvoort 

aan de andere kant kwam 

slechts sporadisch voor het 

Kennemerland doel maar 

uit een van die aanvallen 

ontstond vlak voor rust het 

spelen. Maar ’t Spil kwam 

terug. Langzaam glipte de 

voorsprong ZSC’04 door de 

vingers. Bij de ongelukkige 

gelijkmaker was het gedaan 

met ze. ’t Spil kwam zelfs op 

3-4. Even veerde ZSC’04 nog 

in de slotfase op naart 4-4, 

maar omdat keeper Van der 

Wal zich nog voorin bevond, 

Door de derde wedstrijd in de hoofdklasse van de KNLTB te 

verliezen van de reserves van Coldec/De Manege, dreigt nu 

al voor Tennisclub Zandvoort het gevaar van de degrada-

tiezone. Alleen het Sittardse STLC, waar TCZ thuis met 6-2 

van won, en het tweede team van Popey Gold Star staan 

nog onder onze plaatsgenoten.

Het zondagelftal van SV Zandvoort heeft een voorsprong 

van 0-2 bij Alliance ’22 uit handen gegeven. Het zo geplaag-

de elftal van oefenmeester Jamal kwam op het ‘knollenveld’ 

van de gasten niet zo goed uit de voeten en verloor met 4-2.

De laatste wedstrijd van dit seizoen heeft nog een over-

winning opgeleverd voor het zaterdagelftal van trainer 

Piet Keur. Kennemerland werd in Haarlem met 0-1 versla-

gen. Keur had daarvoor zijn 2e elftal met 3-2 van de reser-

ves van hetzelfde Kennemerland zien verliezen waardoor 

zij geen kampioen werden. Wie wel in de reserve 2e klasse 

kampioen wordt, wordt binnenkort beslist in een beslis-

singswedstrijd tussen Kennemerland en Monnickendam 

die beide bovenaan eindigeden.

In Monnickendam vond twee weken geleden de eerste 

wedstrijd tussen ’t Spil en ZSC’04 in de nacompetitie voor 

promotie naar de 1e klasse plaats. De Zandvoorters deden 

het goed, creëerden kansen, maar kregen uiteindelijk met 

4-5 de deksel op de neus.

tennis voetbal - zondag

voetbal - zaterdag

futsal

Scott Griekspoor haalde het eerste punt binnen

van Griekspoor iets in te 

brengen, de beide andere 

sets bleven in Zandvoort: 6-1 

(binnen 20 minuten!), 5-7 en 

6-3. Routinier Sander Koning 

was niet opgewassen tegen 

de eveneens uit Duitsland 

afkomstige baselinespeler 

Sascha Klör. Klör had geluk 

in huis, iets dat Koning to-

taal ontbeerde. Vanuit ogen-

schijnlijk verloren positie kon 

hij met grote precisie Koning 

regelmatig passeren. De eer-

ste set werd door Koning in 

een tiebreak verloren (4) en 

de tweede set was redelijk 

gemakkelijk voor de speler 

van De Manege, 2-6.

De beide dubbelpartijen 

gingen naar Apeldoorn. 

Koning/Griekspoor konden 

net geen vuist maken tegen 

Klör/Reuijl; beide sets gingen 

nipt naar de tegenstanders: 

6-7 en 5-7. Geuer//Maes wa-

ren snel klaar met het TCZ-

duo Trik/Burger: 1-6, 3-6. Het 

tweede Zandvoortse punt 

kwam uit het gemengd dub-

bel. Trik/Koning hadden al-

leen in de tweede set, na een 

6-2 winst in de eerste, tegen-

stand. Toch ging ook deze set 

met 6-4 naar Zandvoort. De 

beide jongelingen Burger/

Griekspoor hadden niets in 

te brengen in hun mixed. 

Bennekom/IJzerman won-

nen met 3-6 en 1-6.

beslisten Tim Koppen, Hugo 

Gorissen en Felix Huizinga de 

eindstand op 4-2.

Dit jaar is natuurlijk een 

rampjaar geweest voor 

het zondagelftal van SV 

Zandvoort. Slechts 2 wed-

strijden werden gewonnen 

en één keer werd er gelijkge-

speeld. Zandvoort was dan 

ook al een aantal weken ge-

leden gedegradeerd. Samen 

met Geel Wit zullen ze ko-

mend seizoen in de 5e klasse 

te vinden zijn. Overige uitsla-

gen: Geel Wit – Zwanenburg: 

1-2; Concordia – De Brug: 

7-1; SVIJ – Ripperda: 8-2; DSK 

- Olympia Haarlem: 1-1 en 

Bloemendaal – Schoten: 1-1. 

enige doelpunt van deze 

wedstrijd. Een insnijdende 

Max Aardewerk kreeg de 

bal lekker op zijn ‘slof’ en met 

een prachtige volley versloeg 

hij de Haarlemse doelman. 

Wat Kennemerland ook pro-

beerde na rust, het werkte 

niet meer voor het team 

van de naar EDO vertrek-

kende trainer Mark Evers. 

Zandvoort had eindelijk 

eens bij Kennemerland ge-

wonnen.

Door dit resultaat en de uit-

slagen van de overige wed-

strijden in de 2e klasse A is 

Zandvoort opgeklommen 

naar een zeer fraaie 5e plaats 

en boven de tegenstanders 

van afgelopen zaterdag, iets 

waar Keur bij aanvang van 

dit seizoen voor zou hebben 

getekend.

maakte ’t Spil er in de slotse-

conde alsnog 4-5 van.

Coach Marcel Paap reageer-

de gelaten op het verlies: 

“Zij waren in deze wedstrijd 

gewoon beter, terwijl wij 

in Monnickendam goed op 

dreef waren, maar uiteindelijk 

de wedstrijd niet konden win-

nen.” Toch was Paap niet on-

tevreden. De doelstelling die 

ZSC’04 zichzelf had gesteld 

was handhaven in de tweede 

klasse. Volgens Paap was deze 

nacompetitie meer dan waar 

ZSC op gehoopt had.

Ook iemand in de Spotlights zetten?

Bij voorkeur digitaal aanleveren via info@zandvoortsecourant.nl

Spotlight €25,- Met ZandvoortPas: 115,-

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl



3 slaapkamers penthouse nieuw

zo te betrekken

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

Grote Krocht 14
Voor wie een royaal penthouse zoekt dat aan alle wensen voldoet….
Op ‘eenzame’ hoogte, midden in het gezellige centrum van Zandvoort, ligt dit 
prachtige royale penthouse met ruime serre, riant zonnig dakterras, 
3 slaapkamers en 2 parkeerplaatsen. Het kleinschalige complex residence “La 
Grande Caverne” beschikt over een lift en een inpandige parkeerkelder met 
bergingen. 

Ruim penthouse met veel lichtinval •	
Volledige privacy door de vrije ligging•	
Bijzonder vormgegeven hoog plafond in de woonkamer•	
Zonwering rondom •	
Berging en 2 parkeerplaatsen in de parkeerkelder•	
Midden in het centrum en toch rustig gelegen•	
Gebruiksoppervlakte circa 140 m² (excl. dakterras van ca. 110 m²)•	

Vraagprijs € 735.000,-- (incl. 2 parkeerplaatsen)

Van Speijkstraat 2/195
Schitterend, luxe en royaal appartement op de 5e verdieping met prachtig 
uitzicht over de duinen en met zeezicht.  
Het appartement beschikt over een ruime lichte living, luxe open keuken, 
eetkamer met toegang tot het terras, gastenkamer met eigen badkamer en een 
masterbedroom met een luxe badkamer.
Het complex telt slechts 1 appartement per etage en is alleen bereikbaar via 
een beveiligde lift die direct uitkomt in het appartement. Bij de vraagprijs 
inbegrepen is de dubbele garagebox met elektrisch bedienbare deur in de 
afgesloten parkeergarage.

Perfect onderhouden en zo te betrekken!•	
Licht, luxe, royaal en sfeervol appartement•	
Gebruiksoppervlak ca. 160 m² (incl. terras)•	

Vraagprijs € 579.000,-- 

Da Costastraat 5
Aan klein plantsoen gelegen 20-er jaren tussenwoning met 3 slaapkamers, 
knusse zonnige patio op het zuiden en achterom.
Het is een kindvriendelijke woonomgeving en binnen 5 minuten bent u al in het 
centrum van Zandvoort.

Geheel voorzien van dubbele beglazing•	
Alle slaapvertrekken beschikken over paneeldeuren•	
Vrij parkeren•	
Bouwjaar ca. 1928•	
Oplevering in overleg•	
Gebruiksoppervlakte ca. 75 m² •	

Vraagprijs € 229.000,-- (evt. starterslening mogelijk)

begin Haltestraat ca. 1910

Herman Heijermansweg 8
Via een oprijlaan bereikt u deze luxueuze vrijstaande villa op een kavel van 
3500 m² eigen grond, omgeven door prachtig duinlandschap. 
De villa beschikt over een living van ca. 175 m², royale luxe woonkeuken, 
bijkeuken, waskamer, 4 slaapkamers, 3 luxe badkamers, royaal inpandig 
zwembad met jacuzzi en loungegedeelte, souterrain en een garage voor ca. 4 
auto’s. Deze bijzondere locatie is bij veel mensen onbekend doordat de ligging 
geheel aan het oog ontrokken wordt.

Op nog geen 200 meter van de Kennemer Golfclub•	
Unieke locatie met volledige privacy•	
Perfect onderhouden•	
Woonoppervlakte 585m² (excl. garage)•	
Inhoud ca. 1600 m³•	

Vraagprijs € 2.700.000,-- 

Burg. Van Alphenstraat 61/37
Dit hoekappartement op de 8e verdieping, heeft prachtig uitzicht over de zee, 
een zonnig balkon op het zuidwesten, ruime keuken, moderne badkamer 
en de slaapkamer geeft toegang tot het tweede balkon met zeezicht. Het 
gerenoveerde complex ‘Residentie Santhorst’ beschikt over 2 liften en een 
afgesloten parkeerterrein voor de bewoners. Tevens kunnen we u nog een 
garage aanbieden welke aan de zuidzijde van het complex gelegen is.

Geheel voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing •	
Elektrisch bedienbare zonwering aan zeezijde•	
Voormalig 4 kamer appartement•	
Veel lichtinval door hoekligging•	
Berging in de onderbouw•	
Portiekappartement, rustige opgang slechts 2 appartementen op deze etage•	
Woonoppervlakte ca. 82 m² •	

Vraagprijs € 289.000,-- 

Da Costastraat 23
Deze ruime 20-er jaren woning met opbouw staat in een kindvriendelijke 
woonomgeving. In 2006 is de wijk opnieuw bestraat en zijn er mooie bomen 
geplant. De woning heeft een knusse doorzon woonkamer met openslaande 
deuren naar de besloten achtertuin met stenen schuur, een open keuken en 
maar liefst 4 slaapkamers!  

Alle vertrekken beschikken over de originele paneeldeuren •	
Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en HR dubbele beglazing•	
Vrij parkeren!•	
Gebruiksoppervlakte ca. 110 m² •	

Vraagprijs  €  249.000,--

nieuw
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Op woensdag 6 mei heeft een dertigtal Zandvoortse kin-

deren met prikkers, bezems en vuilniszakken Zandvoort 

Noord schoongemaakt. Medewerkers van Pluspunt en De 

Key begeleiden de kinderen op deze dag, die startte om 

10.00 uur bij Pluspunt Noord en daar ook weer eindigde 

om 16.30 uur.

De gemeente leverde de 

benodigde schoonmaak-

spullen en zorgde voor 

het ophalen van het vuil 

bij Pluspunt aan het eind 

van de dag. In ruil voor het 

harde werken gaan de kin-

deren van 3 tot 14 augustus 

op vakantie, georganiseerd 

en begeleid door Pluspunt. 

Deze vakantie is mede 

mogelijk gemaakt door 

Woonstichting De Key, die 

het stokje van haar voor-

ganger EMM overneemt. 

Stichting Pluspunt heeft de 

afgelopen jaren al diverse 

kindervakanties georga-

niseerd. Meer informatie 

over deze kindervakanties is 

te vinden op hun website: 

www.pluspuntzandvoort.nl.

Kinderen verdienen
 hun vakantie

Onder toeziend oog van de kinderen wordt de samenwerkings-

overeenkomst tussen De Key en Pluspunt ondertekend

Komende zaterdag zal om 14.00 uur het startsein worden gegeven voor de Week van 

de Zee. De ‘Week’, met dit jaar als thema ‘Goede Vis’, staat werkelijk bol van de verschil-

lende culturele, sportieve en andersoortige activiteiten. Op pagina 18 en 19 van deze 

krant vindt u een uitgebreid programmaoverzicht van de Week van de Zee 2009.

Bomvol programma Week van de Zee

aan ‘eerlijke’ vis; vis en vis-

soorten die op een dier-

vriendelijke manier zijn ge-

vangen of gekweekt en die 

in de groene kolom van de 

nieuwe Viswijzer staan. Ook 

zullen er geen ‘overbeviste’ 

soorten worden aangebo-

den. De nieuwe Viswijzer van 

stichting De Noordzee, in sa-

menwerking met het Wereld 

Natuur Fonds, wordt op de 

openingsdag van de ‘Week’ 

overigens ten doop gehou-

den en is nu al te downloa-

den van www.goedevis.nl.

Voorjaarsmarkt
De sluitingsdag van de Week 

van de Zee valt tezamen met 

de grote Voorjaarsmarkt 

door het hele centrum van 

Zandvoort. Meer dan 300 

kramen zullen weer velen 

naar Zandvoort trek-

ken voor hun voor-

jaarskoopjes op aller-

lei gebied. Voor het 

eerst sinds het feno-

meen ‘Feestmarkt’ in 

Zandvoort opdook, 

zal de organisatie niet 

door Ferry Verbrugge 

worden geleid om de 

simpele reden dat 

hij het te druk heeft. 

“De organisatie is nu 

in handen van een 

professioneel bureau 

die de traditie die wij 

neer hebben gezet, 

voort zal zetten. We 

gaan dus op dezelfde 

voet verder”, zei hij.

Zondag 17 mei  2009

Symfonie Orkest Haerlem
o.l.v. Nicholas Devons

m.m.v. Hannes Minnaar, piano
Locatie: Protestantse kerk, 

Kerkplein 1
Aanvang: 15.00 uur 

(kerk open: 14.30 uur)

Toegang: gratis

www.classicconcerts.nl

5 239 20Actueel Actueel Actueel Sport
Buurtborrel voor
huurders De Key

Bushaltes weer
tijdelijk elders

5 mei gevierd
in De Krocht

Overtuigende
winst voor
handbalsters

5e jaargang • week 20

14 mei 2009
Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 
Zandvoortse 

De Mannetjes

Goede vis

‘Nooit geweten dat 
er ook foute vissen 
in zee zwemmen’

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

•	4 Vers gebakken 
saucijzenbroodjes € 3,95 
•	Groot Wit of Bruin 
stokbrood € 1,00 

Let op uw brievenbus voor  
onze voordeel folder voor 
aanbiedingen t/m week 23 

Stap ook eens binnen voor een 
lekker bakje koffie, met een 
lekker broodje of een gebakje.

Wijziging ophalen huisvuil
 

 In de gemeente-advertentie 

leest u er meer over. 

BIJ AANKOOP 

RAYBAN ZONNEBRIL:

KANS OP EEN FIETS 
ZIE VERDER ADVERTEN-

TIE IN DEZE KRANT

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoorters worden zich 

steeds meer bewust van 

wat voor een geweldig eve-

nement de Week van de Zee 

eigenlijk is. Er worden elk 

jaar meer activiteiten door 

Zandvoorters georganiseerd 

die allemaal een raakvlak 

hebben met de zee of het 

thema van de ‘Week’. Nieuw 

dit jaar is het circus Rigolo 

dat haar tenten op par-

keerterrein De Zuid 

heeft opgeslagen 

en dat als een rode 

draad door de ‘Week’ 

loopt. Zo wordt de 

openingsceremonie 

daar verricht en zijn 

er speciale voorstel-

lingen van, voor en 

door Zandvoortse in-

woners. Het thema 

van de Week van de 

Zee 2009 is ‘Goede 

Vis’, en dat heeft een 

aantal Zandvoortse 

horecagelegenhe-

den geïnspireerd. 

Zij zullen via hun 

menu’s of gerechten 

aandacht schenken 

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl
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Volgens mij heb ik het lang 

kunnen tegenhouden. De 

aankoop van de mobiele te-

lefoon. Ik zag het nut er niet 

van in. Want als ze me willen 

spreken dan bellen ze maar 

nog een keer of spreken ze 

een berichtje in. 

Ik kan me mateloos ergeren 

aan mensen die overal staan 

te bellen of worden gebeld. 

Op terrasjes, in winkels, bij 

de kassa, in de bioscoop en 

zelfs tijdens een begrafenis. 

Overal hoor je het irritante 

deuntje van een mobiel. 

Maar soms moet je met de 

tijd mee gaan. Het argument 

van mijn ommezwaai is? Op 

vakantie is het handig zodat 

de familie ons kan bereiken. 

Na de aankoop heb ik al snel 

een probleem. Hoe moet 

ik SMS’en naar mijn 10-ja-

rige kleindochter? Met het 

handleidingboekje moet het 

lukken. Wat een gedoe, zeg! 

Na veel gesteun gaat het 

uiteindelijk prima. Ik neem 

me voor om alleen in nood 

de telefoon te gebruiken. Ik 

moet duidelijk wennen aan 

mijn nieuwe speeltje. In het 

begin reageer ik helemaal 

niet omdat ik het riedeltje 

niet herken. 

Tijdens de vakantie worden 

we uitgenodigd voor een 

Grieks Orthodoxe kerkdienst 

in het oude kerkje in ons 

bergdorpje. Aan de ene kant 

staan de mannen en aan 

de andere kant de vrouwen. 

Een groepje bewoners is aan 

het zingen en er hangt een 

bepaalde sfeer in de ruimte. 

Opeens gaat er een telefoon 

af. Dat zal toch niet die van 

mij zijn? Radeloos duik ik in 

mijn rugzak! Waar heb ik dat 

kreng nou gestopt? Schichtig 

kijk ik om me heen en ik zie 

tot mijn grote verbazing een 

oud vrouwtje een mobieltje 

uit haar zwarte schort pak-

ken. Ze knikt me vriendelijk 

toe. Gelukkig, ik ben 

niet de schuldige. 

Later steek ik een 

kaarsje aan voor de 

goede afloop. Ik ben 

gered!

cartoon Hans van Pelt

Volgens mij…

column

Vlnr.: Hanneke Wagenaar-Hofman, Harry Visser en Maurice Teunissen

Afgelopen vrijdagmiddag is het boekje ‘Driehonderd huizen 

voor Zandvoort’ gepresenteerd. Het behandelt alle projecten 

die door architectenbureau Wagenaar voor woningbouw-

vereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) zijn ontworpen.

Gebruikmakend van vele 

illustraties, beschrijvingen 

van de bouwontwikkelin-

gen en anekdotes, wordt de 

geschiedenis van de sociale 

woningbouw in Zandvoort 

EMM-werk Chris Wagenaar gebundeld
in de jaren tachtig van de 

vorige eeuw geschetst. Het 

eerste exemplaar werd vrij-

dag aan Hanneke Wagenaar-

Hofman overhandigd door 

Harry Visser, de toenmalige 

directeur van EMM. De sa-

mensteller van het boekje, 

Maurice Teunissen, herin-

nerde er in een toespraakje 

aan dat het idee voor de pu-

blicatie van Chris Wagenaar 

zelf afkomstig was. Tot kort 

voor zijn overlijden in de-

cember vorig jaar was de 

architect nauw bij de tot-

standkoming van het boek-

je betrokken geweest. Het 

boekje is een aanwinst voor 

iedereen die een hart heeft 

voor Zandvoort en is bij 

Bruna Balkenende te koop 

voor € 12,50. N
e
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burgerlijke stand
2 MEI - 8 MEI 2009

Geboren: 
Jaidy Abbigail, dochter van: Winkel, Johannus Hendrikus 

Bastiaan en: van Aacken, Randy.

Guusje Marin, dochter van: Huft, Raymundus Silvester Maria 

en: du Pau, Marije Petronella Theresia.

Gehuwd:
Huizer, Ronald en: Ishihara, Kanna.

Verheij, Patrick en: de Haas, Ellen.

Jongenelen, Paul Hendrikus Nicolaas en: Bruining, Maaike.

Stroekman, Dennis en: Bruijnes, Ilona.

Overleden:
Oomkens geb. Blesing, Catharina Hendrika, oud 90 jaar. 

Gobels, Nicolaas Anthony, oud 45 jaar.

ZONDAG 17 MEI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur Pastores D. Duijves en C. van Polviet

RK Parochie Antonius & Paulus, 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Mevr. M. Holt

DONDERDAG 21 MEI (Hemelvaartsdag)
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap.parochie.nl

10.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

kerkdiensten 

In memoriam:
 

Thomas
20-5-2008                20-5-2009

 
Wij missen je

                              Andy en Jarick

Je liefde, je kracht

Je warmte en je lach

Wat zullen we je missen

Iedere dag

We zijn zo trots dat je onze vader bent geweest.

Dag Pap

    Ellen en Aldo

Ivar

We zullen je missen

Liefs, Arnold en Aimée, Daisy en Dani

Voor de bijzonder professionele en geweldige 
verzorging van Pa de afgelopen 9 maanden 
thuis, willen wij bedanken:

Dr. Frank Weenink
Dr. Marloes Arendshorst en medewerksters
Apotheek Beatrixplantsoen
Alle medewerksters en vrijwilligers van de 
besteldienst
Team Thuiszorg Technologie Kennemerland 
Zorgbalans
Ons “STERRENTEAM”

Mary Wobma
Ellen, Jeroen
Aldo

Keuken iedere
avond geopend

Reserveren gewenst:023-5713200
www.beachclubtien.nl

Nooit meer je stem, nooit meer je lach

Nooit meer samen genieten van een mooie dag

Niets meer hetzelfde in dit leven

Maar het houden van jou is gebleven

Intens verdrietig, maar vol bewondering voor zijn  

ongelooflijke optimisme en wilskracht tijdens een  

kansloze en oneerlijke ziekte hebben wij afscheid  

moeten nemen van mijn lieve man, geweldige vader, 

lieve opa, zwager en sportieve schoonvader

Johann Joseph Wobma

~ Hans ~

Eijgelshoven, 10 april 1939 Zandvoort, 10 mei 2009

 Mary

 Ellen en Jeroen

  Marley

 Aldo

 Henny

Hans is overgebracht naar Yarden uitvaartcentrum, 

Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op  

vrijdag 15 mei om 9.30 uur in crematorium Westerveld, 

Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.  

Tijd van samenkomst 9.15 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren  

in de koffiekamer van het crematorium.

In diepe verslagenheid delen wij u mede dat als een  

donderslag bij heldere hemel geheel onverwacht van ons  

is heengegaan mijn lieve man, onze allerliefste papa,

zoon, schoonzoon, kleinzoon, broer, zwager en oom

   Ivar Steen

* 11 maart 1968                            † 9 mei 2009

Wij zijn dankbaar voor al zijn liefde  

die hij op zijn eigen manier gegeven heeft.

Wendy

 Kelly, Danny

Bert en Ingrid Steen

Oma Meijer

Kjell en Ivonne

 Melissa

Mischa en Zehra

Jord en Natasja

 Daniël, Emma

Lajla

Gerard en Marijke Nijkamp

Arnold en Aimée

 Daisy en Dani

P. de Blockstraat 11

2041 EE Zandvoort

Er is gelegenheid om afscheid van Ivar te nemen  

donderdag van 19.00 tot 19.45 uur in het uitvaartcentrum 

aan de Tollenstraat 67 te Zandvoort.

De plechtigheid voorafgaand aan de begrafenis zal worden 

gehouden op vrijdag 15 mei om 14.00 uur in de aula van 

de Algemene begraafplaats, Tollenstraat te Zandvoort, 

waarna wij hem te rusten leggen.

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

H i j  h e e f t  h a r d  g e s t r e d e n ,

E e n  c o u r e u r  va n  h e t  l e v e n ,  s n e l  b i j  d e  f i n i s h !

M a r c o  P A A P

Wat hebben wij veel steun gehad van zovéél  

lieve mensen. Tijdens Marco zijn ziekte waren er  

veel mensen die aldoor weer kaarten stuurden  

en bleven informeren en steunen.  

Altijd stonden er mensen klaar voor hulp.  

Ook na het overlijden van Marco  

was de betrokkenheid en hoeveelheid  

overweldigend. Zoveel bloemen en kaarten,  

een enorme opkomst. Het heeft ons als familie  

enorm gesteund en ons kracht gegeven. Wetende  

dat er zoveel mensen zijn die met ons meeleefden.

Ontzettend bedankt,  

Henny en Jaap Paap

Martijn Arda en Yara Lentjes

en familie

Na een bijzonder leven is op 81-jarige leeftijd mijn vrouw, mijn 
moeder, onze grootmoeder en mijn overgrootmoeder van ons 
heengegaan 

Leuntje Willemina 
Hoogendijk - Hakhoff 

- Wil - 

Utrecht,                                                Zandvoort, 
31 juli 1927                                          9 mei 2009 

Jasper Hoogendijk 

Pieternel 

Filú en Laurent 
Kasper 

Luca en Jurre 

Brederodestraat 3 
2042 BA  Zandvoort 

De crematieplechtigheid heeft op donderdag 14 mei 
plaatsgevonden. 

De commissieleden hebben dinsdagavond nadrukkelijk 

afstand genomen van de handelwijze van OPZ-fractie-

voorzitter Carl Simons inzake gemeentelijke besluitvor-

ming over panden op het bedrijventerrein Nieuw Noord. 

Het als coalitiepartij aan de orde stellen van problemen 

waarbij de media worden ingeschakeld, werd zowel door 

coalitiegenoten als oppositie ernstig bekritiseerd en zou 

een negatieve invloed hebben op de bestuurskracht van 

de gemeente.

Gesteld werd dat het hier 

ging om belangen van een 

voormalig buitengewoon 

commissielid van de oude-

renpartij. Een aantal leden 

vroegen Simons indringend 

waarom op deze ongebruike-

lijke wijze op de zaak is inge-

gaan. Simons stelde dat het 

een en ander het gevolg was 

van een jarenlang falend be-

leid. Aan het eind van de niet 

inhoudelijke maar procedu-

rele discussie werd, naast 

het uitspreken van afkeuring 

door alle partijen behalve 

OPZ, besloten om de al jaren 

durende inhoudelijke discus-

sie over de vergunningen op 

het bedrijventerrein in een 

commissievergadering nog-

maals aan de orde te stellen.

Groenbeleid
Na een uiteenzetting door 

de groenbeleidsmedewerk-

ster kreeg de commissie 

gelegenheid een mening te 

geven over het voorliggende 

groenbeleidsplan. De frac-

ties van PvdA, VVD, SZ, OPZ 

en GBZ keken er met een 

veelal kritische blik naar. Een 

aantal fracties was van me-

ning dat vooral wat betreft 

de aansturing het nodige 

gecoördineerd zal moeten 

worden. Juist het beleid 

rond de bomen dient zorg-

vuldig gevoerd te worden. 

Het streven is meer bomen 

te plaatsen dan weg te ha-

len. Wethouder Wilfred Tates 

zei dat het college het beleid 

bepaalt. Vanuit de commissie 

werd geopperd om in straten 

als de Haltestraat, Kerkstraat, 

Grote Krocht en andere stra-

ten en pleinen meer bomen 

te planten. Ook was er van 

diverse kanten kritiek op het 

ecolint dat de raad een aantal 

jaren geleden heeft ingesteld 

en waarbij het de bedoeling 

is dat het duin op een na-

tuurlijke wijze aansluit bij de 

bebouwing. Tates verweerde 

zich door te stellen, hoewel 

hij ook wat vraagtekens heeft 

bij het lint, hij niet anders kan 

dat het destijds vastgestelde 

beleid uit te voeren. De com-

missie accepteerde het voor-

stel, dat als hamerstuk aan de 

raad zal worden voorgelegd.

Parkeren
De parkeerverordening en 

parkeerbelastingverordening 

werden zonder belangrijke 

opmerkingen aangenomen. 

Op een vraag van een onder-

nemer om tot aangepaste 

parkeertarieven rond haring-

verkooppunten aan de bou-

levard te komen antwoordde 

wethouder Tates, dat deze 

pas aangepast zal worden 

als de apparatuur vernieuwd 

wordt. De commissie had 

geen bezwaar tegen de ver-

ordening omdat het ging om 

een uitvoering van een eer-

der genomen raadsbesluit. 

Ook dit agendapunt is in de 

komende raadsvergadering 

een hamerstuk. 

Commissie ontstemd over vragen Carl Simons

Politiek
Verslag commissie Raadszaken, d.d. 12 mei
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Op dinsdag 5, woensdag 6 

en donderdag 7 mei wer-

den er door De Key buurt-

borrels georganiseerd op 

drie verschillende locaties 

in Zandvoort Noord. In to-

taal werden er circa 800 

huurders uitgenodigd. De 

Key wil op deze wijze alle 

huurders bedanken voor 

hun inzet en medewerking. 

In de Keesomstraat werden 

de huurders vooral bedankt 

voor hun ondersteuning 

aan het project ‘galerij ob-

stakelvrij’ In dit project 

riep De Key de bewoners 

op de openbare ruimtes 

in hun flat leeg te maken 

en te houden. Het project 

is zeer succesvol verlopen. 

Vestigingsmanager van De 

Key, Lydia van der Schaft, 

sprak iedereen toe en zegde 

dank voor de komst van zo-

veel huurders. Tevens maak-

te zij bekend dat voor de 

titel ‘Een key van een buur 

2009’ in de Keesomstraat 

de meeste waardering werd 

genoteerd voor T. Hesselink 

die van haar onder luid ap-

plaus bloemen in ontvangst 

mocht nemen. Volgens de 

buren is Hesselink een lo-

pend voorbeeld van hoe je 

met de rotzooi van anderen 

om moet gaan. Gewoon 

even opruimen. Maar ook 

ruimt deze heer ruimt altijd 

alle rommel en afval rond-

om de flat en in plantsoen 

op, is zeer vriendelijk en 

houdt wel van een praatje. 

Lovende zaken waarmee 

hij terecht de titel van ‘Een 

key van een buur’ verdient. 

Natuurlijk was het feest ook 

een goede gelegenheid om 

met andere bewoners en 

medewerkers van De Key 

in gesprek te komen. Een 

zeer plezierige bijeenkomst 

waarmee De Key duidelijk 

maakt dat het haar serieus 

is om de contacten met haar 

huurders te verstevigen.

Een zeer gezellig feestje was het zeker. Vorige week donderdag werd in de Keesomstraat 

een buurtborrel georganiseerd door Woonstichting De Key. Ruim 100 bewoners bezoch-

ten de buurtborrel op het terrein bij woonflat de Distel, met optredens van zanger Ben, 

salsaband Samba Tula, clown van Egdom en de uiteraard mogelijkheid voor kinderen om 

leuk geschminkt te worden. Een springkussen was voor de jeugd een prima afleiding om 

eens lekker te springen en te dansen. Het geheel werd gecompleteerd met een uitge-

breide bar waar allerlei drankjes gratis konden worden afgehaald.

Buurtborrel voor huurders slaat goed aan

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

meer schade voorkomen. 

Naar verluidt is er wel roet- 

en waterschade in de lager 

gelegen verdiepingen. De 

Kostverlorenstraat is enige 

tijd volledig afgesloten ge-

weest.

Zandvoort op kaart

Vorige week reed een opval-

lende auto met een bijzon-

dere camera op zijn dak in 

Zandvoort rond. Het bedrijf, 

Cyclomedia, schijnt gespeci-

aliseerd te zijn in het project-

matig in beeld brengen van 

omgevingen op basis van 

360° panoramafoto’s. Het 

levert de mogelijkheid op tot 

het tonen van vestigingen, 

winkels en recreatieparken 

op satellietbeelden en 

routekaarten. Google 

Maps is een applica-

tie die steeds vaker 

voorkomt op websi-

tes en toont zowel 

satellietbeelden als 

plattegronden van 

over de gehele wereld. 

Benieuwd wanneer 

we de eerste beelden 

van Zandvoort zullen kun-

nen bewonderen.

Nieuw leerbedrijf
Drie medewerkers van café 

Neuf hebben onlangs hun 

SVH leermeesterdiploma 

behaald: 2 voor de bediening 

en een voor de keuken. Zij 

mogen nu op verantwoorde 

wijze leerlingen begeleiden. 

De leerlingen werken via een 

leerlingenstelsel en moeten 

minimaal een dag in de week 

naar school. De leerbedrijven 

zijn niet bepaald dik bezaaid 

binnen de Zandvoortse hore-

cawereld en nu is er dus in-

eens ruimte voor 3 leerlingen 

bijgekomen. Een goede zaak!

LDC echt van start

Het kan u niet ontgaan 

zijn: onlangs zijn de 

werken voor het project 

Louis Davis Carré van 

start gegaan. De gehele 

Prinsesseweg ligt open en 

dat zal nog wel een poosje 

duren. Natuurlijk is het 

een kwestie van wennen 

maar makkelijk is het niet. 

Voor de leerlingen van 

de Mariaschool was het 

maandag, de eerst school-

dag na 2 weken vakantie, 

flink ploeteren om het 

schoolplein te bereiken.

De burgemeester 
met Samson en Gert

De kinderen die vorige 

week op Bevrijdingsdag 

deelnamen aan de 

Vossenjacht wisten niet 

wat ze zagen als ze het 

Raadhuisplein opkwa-

men. De burgemeester, 

Samson en Gert, uit de 

kinderserie ‘Samson & 

Gert’ van de BRT, stonden 

ze op te wachten om hun 

een clou te geven voor de 

puzzel. Tot ieders verba-

zing werd de burgemees-

ter uit de serie uitgebeeld 

door onze eigen burge-

meester Niek Meijer! 

Onze fotograaf was juist 

op tijd om deze foto te 

maken.

Autobrand

Afgelopen zaterdagmid-

dag, even na vijfen, stond 

op de Zandvoortselaan een 

grijze Volvo Stationwagen 

voor het stoplicht bij 

Bentveld te wachten. 

Opeens kwamen er vlam-

men onder de motorkap 

vandaan, die al snel uit-

groeiden tot een vuurzee 

die de hele voorzijde van 

de auto in vlammen deed 

opgaan. De toegesnelde 

brandweer kon niet voor-

komen dat de auto later 

‘total loss’ verklaard werd. 

De politie was snel ter 

plaatse om het verkeer in 

goede banen te leiden. De 

brand werd vermoedelijk 

veroorzaakt door kortslui-

ting in de elektronica.

Brand op zolder

Ook in de kapitale vil-

la op de hoek van de 

Kostverlorenstraat en 

de Julianaweg heeft vo-

rige week brand gewoed. 

Waarschijnlijk is de cv-ketel 

op de bovenste verdieping 

ontploft. De bewoners kon-

den met de schrik in het 

hart het pand ontvluchten 

voordat de brandweer ar-

riveerde. Deze heeft bin-

nen korte tijd de brand 

weten te blussen en zo 

Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE VOOR 
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723 

Kerkstraat 14, 

2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

7 dagen per week

Geen zin om te kokkerellen?

Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen voor ieder wat  

wils, zoals broodjes, saté,  

spareribs, diverse visgerechten  

of een uitgebreid diner.

U kunt het zo gek niet bedenken!

Bel: 5712102  
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

vrijdag 15 mei 2009 

ONS 3 JARIG 
BESTAAN!! 

Dit vieren wij natuurlijk 
met optredens van 

Quincy 
&  

Roy van Hemert 
Vanaf 23.00 uur! 

Tot dan!
Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461

www.chin-chin.nl

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

Krant niet 
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 

06-1139 1478 of mail: 

info@zvo-verspreiders.nl

Buurtborrel bij flat Distel

Drie gangen menu:
Gerookte zalm met toast

***
Tournedos

***
Aardbeienijs met slagroom

Incl. fles wijn

€ 24,50
Schreeuw het van de daken: wat Evert 

Loos voor u maakt, zal u zeer wel smaken!

Kerkstraat 25 – Zandvoort

023-5713510

Bistro Club 25

Uitgebreid programma overzicht Week van de Zee op pagina 18 en 19

BEDANKT
Aaltje en Famke

Lieve buren
vrienden

jongbloedjes
Luus en Peter
schatten Neuf

bestuur,
technische commissie

en leden van 
Toepgenootschap

Harmando

Jullie hebben mij bij het  
bereiken van de AOW  

onvergetelijke dagen bezorgd!

Regelmatig wordt er terecht geklaagd over hinder die inwoners onder-
vinden van overhangend groen. Het gaat dan om groen dat weelderig 
vanuit particuliere tuinen over het trottoir hangt. Bijna altijd is het 
trottoir zo smal geworden dat men de begroeiing in het gezicht krijgt 
of tegen de kleding. Da’s niet echt fijn, zeker niet als het net geregend 
heeft. Of het betreft groen dat het uitzicht belemmert van verkeers-
deelnemers die net een bocht of een inrit niet meer kunnen overzien. 
Even een snoeischaar erlangs, en klaar is Kees! 
In het verlengde daarvan kan ook gewezen worden op dennenappels en 
-naalden die vanuit particuliere tuinen in de openbare ruimte terechtko-
men. Verwacht mag worden dat de eigenaren daar hun zorgplicht voor 
hebben. Daarbij is het prettig dat men niet alleen de boel bijeenveegt 
in de goot, maar ook nog een laatste actie onderneemt door dit afval 
in de eigen groenbak te deponeren. De gemeente waardeert particulier 
groen ten zeerste, maar wijst er op dat de zorg voor het eigen tuintje 
niet ophoudt bij het tuinmuurtje. 
Samen houden we op deze manier ZANDVOORT SCHOON!?

Wat te doen met overhangend groen? Foto: Chris Schotanus
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VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

VVV Zandvoort informeert u de komende weken over verschil-

lende zaken waarvoor u als bewoner van Zandvoort ook bij de 

VVV terecht kunt. Deze week meer informatie over het

‘Uit de bocht vliegen’-arrangement

Een spectaculaire cursus met een hoge amusements- en voer-

tuigbeheersingswaarde. Deze cursus biedt u de mogelijkheid 

om uw voertuig te laten doen wat u wilt. Middels de handrem 

leert u het voertuig 180 en 360 graden te draaien, daarnaast 

gaat u ook driften op de gladde cirkel. Een cursus voor iedereen 

die een stapje verder wil en durft te gaan. Naast deze cursus 

bieden wij ook heel veel anders, wij vertellen u graag over de 

verschillende mogelijkheden.

Duur  : 3 uur

Prijs : € 225, - voor twee personen

Deze prijs is een speciale aanbieding voor de lezers 

van deze krant en is geldig tot september 2009.

(Exclusief € 1,- p.p. reserveringskosten)

Dit arrangement is te boeken via 

VVV Zandvoort, Bakkerstraat 2/B 

Telefoonnummer: 57 379 33

E-mail: marketing@vvvzandvoort.nl

evenementen agenda
mei

15-17 

16-22

16-22 

17  

17  

21  

21  

22  

23-24 

24  

30-1  

31-1  

31  

Week 20 • 2009

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

Vraagprijs: € 154.500,= k.k

Vraagprijs: € 189.000,= k.k. Vraagprijs: € 217.500,= k.k. Vraagprijs: € 199.000,= k.k.

Vraagprijs: € 259.950,= k.k. Vraagprijs: € 229.500,= k.k. Vraagprijs: € 249.000,= k.k. Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Vraagprijs: € 275.000,= k.k. Vraagprijs: € 279.000,= k.k. Vraagprijs: € 279.000,= k.k. Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

Vraagprijs: € 339.000,= k.k. 

Vraagprijs: € 269.000,= k.k. 

Vraagprijs: z 349.000,= k.k. Koopprijs vanaf:  z 295.000,= k.k. Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Hogeweg 56-14

Bm. van Alphenstraat 55-14

Kromboomsveld 15 Gerkestraat 51 zwart Nassauplein 3

Celsiusstraat 192-16 Swaluestraat 23A Zuiderstraat 2B Nieuwstraat 13

De Ruyterstraat 2-2 Kostverlorenstraat 72A Bilderdijkstraat 15 Cort van der Lindenstraat 2-14 

Van Ostadestraat 23

De Favaugeplein 21-31

Van Speijkstraat 2-27 Martinus Nijhoffstraat 5 Constantijn Huygensstraat 24

ZATERDAG 16 MEI OPEN HUIS
VAN 11.00-14.00 UUR. U BENT VAN HARTE 

WELKOM BIJ DE ONDERSTAANDE PANDEN!!

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Schouten

Trucks Power Festival - Circuit Park Zandvoort

 Week van de Zee - Zandvoort 
   
Circus Rigolo - Parkeerterrein De Zuid 
   
Muziekpaviljoen - Zanggroep To the Point uit 
Bloemendaal o.l.v. André Keessen. 13.30 – 16.00 uur

Classic Concert - Protestantse Kerk Zandvoort

Motorday - Circuit Park Zandvoort

Schaaktoernooi - 29e Louis Blok Rapid Schaaktoernooi. 
Gemeenschapshuis 

Kika Artiestengala - Circus Rigolo

Historische Zandvoort Trophy - 
Circuit Park Zandvoort

Voorjaarsmarkt - Centrum Zandvoort

Pinksterraces - Circuit Park Zandvoort 

Braderie - Zandvoort (THIB)  

Muziekpaviljoen - Edatnight.com (the one man 
show band). 13.30 – 16.00 uur

Kunstobject 1 Kunstobject 2 Kunstobject 3

Onder regie van wethouder 

Gert Toonen, met onder an-

dere Kunst in portefeuille, 

zijn drie kunstenaars uit-

genodigd om een ontwerp 

te maken dat uiterlijk eind 

dit jaar onthuld moet wor-

den. Zij hebben schetsen 

gemaakt die door de ge-

meente en de Vomar naar 

buiten worden gebracht. 

De klanten van het centrum 

en de omwonenden worden 

vervolgens in de gelegen-

heid gesteld om hun stem 

uit te brengen en om zo 

aan te geven welk ontwerp 

men graag gerealiseerd ziet. 

Klanten en omwonende kunnen stemmen voor 

nieuw kunstwerk  in winkelcentrum Nieuw Noord

De gemeente en de Vomar voordeelmarkt in Nieuw Noord hebben afspraken gemaakt 

om te komen tot het plaatsen van een kunstwerk in het winkelcentrum Nieuw Noord. 

Het kunstobject moet bijdragen aan de verbetering van het verblijfsklimaat in het win-

kelcentrum Nieuw Noord.

Daarna worden onder nota-

rieel toezicht de stemmen 

geteld en bekend gemaakt 

welk ontwerp gerealiseerd 

zal worden. De drie kun-

stenaars zijn ervan op de 

hoogte dat het kunstwerk 

voor 1 december 2009 moet 

worden geplaatst. 

Een van de kunstenaars die 

meedoet aan de ‘wedstrijd’ 

is de Zandvoortse Marlène 

Sjerps. Sjerps heeft al een 

aantal opdrachten gekregen, 

onder andere van Kunstcircus 

Zandvoort, waarvoor zij het 

beeld ‘The Seas of she’ cre-

eerde dat op de boulevard 

Paulus Loot in de Zeereep 

staat.

Binnenkort wordt u dus in de 

gelegenheid gesteld om één 

van de drie ontwerpen als ge-

wenst te bestempelen.

Ontwerper: Bert Neelen Ontwerper: Hans Olsthoorn Ontwerper: Marlène Sjerps

(advertentie)
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Net als vorige week, ook deze keer een ondernemer die al 

geruime tijd in Zandvoort actief is. Volgend jaar zit Jacob 

Ovadia dertig jaar in het vak als loodgieter/installateur. De 

achtergrond van hoe het zo gekomen is, is zeer bijzonder 

voor de geboren en getogen Irakees, die in 1970 via Iran 

naar Israël is gevlucht. 

In Haifa (Israël) heeft Ovadia 

een universitaire studie che-

misch ingenieur afgerond en 

is daarna als opzichter bij een 

raffinaderij gaan werken. Bij 

toeval is hij, als toerist, 33 jaar 

geleden in Zandvoort terecht-

gekomen. Hier ontmoette hij 

zijn vrouw Marscha Franken 

(haar opa is Gerrit Bot, die met 

fruit- en vismanden op het 

strand liep). In eerste instantie 

ging hij bij een neef van zijn 

vrouw werken, die een lood-

gietersbedrijf had. Ovadia: “Dit 

sprak mij toch wel aan omdat 

er creatieve dingen gemaakt 

werden. Ik ben daarna voor 

mijzelf begonnen, wat best 

een hele stap was, ook omdat 

ik de taal nog niet goed sprak. 

De start was moeilijk, omdat 

ik toch een buitenlander was 

en in een gesloten gemeente, 

wat Zandvoort toen was, was 

het niet gemakkelijk om door 

te dringen. Ook waren er al 

veel bekende Zandvoortse 

bedrijven op dit gebied.” Hij is 

derhalve veel projecten buiten 

het dorp gaan doen, zoals in 

Amsterdam en Almere waar 

hij begin jaren ‘80 betrok-

ken was bij de aanleg van de 

stadsverwarming. Nu is hij 

jaarlijks in februari/maart 

onder meer betrokken bij het 

gereedkomen van strandpa-

viljoens.

Jacob Ovadia, 

loodgieter & cv-installateur

door Erna Meijer

Speciaal voor alle vrijwilligers organiseerde Pluspunt in het Wokrestaurant aan de Zand-

voortselaan  een speciale middag. Gezellig met elkaar Oudhollandse spelletjes doen, een 

leuke wandeling in de duinen maken en ter afsluiting een heerlijk wok-diner. Zeker is dat 

alle, bijna 100, vrijwilligers genoten van de aangeboden geste van Pluspunt. Een waarde-

ring voor de vele uren dat de Zandvoortse vrijwilligers zich inzetten voor hun medemens.

Tot en met eind juni zal bus 80 noch 81 stoppen aan de 

Louis Davidsstraat. Door rioolwerkzaamheden in het Louis 

Davids Carrégebied is de Prinsesseweg in beide richtingen 

afgesloten. De halte voor beide lijnen is verplaatst naar de 

Hogeweg ter hoogte van de trap bij de Poststraat, naast 

het politiebureau. Vooral de ouderen onder de busreizigers 

klagen over de zoveelste wijzigingen.

Pluspunt verwent haar vrijwilligers

Bushaltes weer verplaatst

De vrijwilligers van pluspunt aan het diner

De geïmproviseerde bushalte op de Hogeweg zonder tijdschema

Vrijwilligers van het eerste 

uur maar ook vrijwilligers 

die zich wat later hebben 

aangemeld waren de wel-

De bushaltes aan de 

Koninginneweg (biblio-

theek) en aan de Tolweg 

zijn eveneens tot eind juni 

kome gasten van de organi-

satie Pluspunt die zeker de 

waardering voor haar vele 

vrijwilligers niet onder stoe-

buiten dienst. Daarvoor 

in de plaats is richting 

Hogeweg een vervangen-

de halte nabij de Tolweg 

len of banken wilde steken. 

Nathalie Lindeboom van 

Pluspunt roemde de vele 

kwaliteiten van haar korps 

aan de Haarlemmerstraat  

gekomen. Lijn 80 stopt  

richting Haarlem aan de  

dr. C.A. Gerkestraat bij de 

kruising met de Tolweg. Lijn 

81 rijdt via het Stationsplein 

naar Haarlem en Nieuw 

Noord.

De op 30 april ingegane 

wijzigingen hebben voor 

nogal wat verwarring ge-

zorgd omdat in eerste 

instantie niet duidelijk 

was gepubliceerd, dat de  

wijziging ook na Koning-

innedag zouden blijven 

gelden. “Connexxion noch 

de gemeente heeft hier- 

over voldoende informa-

tie aan de inwoners van 

Zandvoort gegeven”, vindt 

een 23-jarige busreizigster 

uit Zandvoort. Alleen op 

de gemeentelijke website 

werd gemeld dat er om-

leidingen zouden komen 

in verband met de riool-

werkzaamheden aan de 

Prinsesseweg. De week-

In de loop der jaren is de aan-

dacht van het ‘oude’ begrip 

loodgieter meer en meer 

overgegaan naar de installa-

tietechniek op verschillende 

terreinen. Zo kunt u Ovadia 

bijvoorbeeld van A tot Z in-

schakelen voor een mooie 

badkamer, dus inclusief al 

het sanitair, tegelwerk en 

elektra. Duurzame energie 

is nu het toverwoord. Vanuit 

zijn Israëlperiode is Ovadia al 

bekend met het gebruik van 

zonne-energie en mede door-

dat de energiekosten steeds 

hoger worden is het verstan-

dig om na te gaan (dat is echt 

maatwerk) of er gebruik ge-

maakt kan worden van zonne-

panelen en/of bodemwarmte.

Naast alle merken Cv-ketels, 

ook voor reparatie en onder-

houdscontracten, kunnen er 

geweldig fraaie radiatoren 

qua kleur en vormgeving, 

gemaakt uit epoxyhars (zie 

foto) geplaatst worden. Geen 

project is te groot, want naast 

zijn vaste medewerker werkt 

hij regelmatig samen met 

ZZP-ers (zelfstandige zonder 

personeel).

Jacob Ovadia heeft zijn be-

drijf en werkplaats aan huis, 

Zandvoortselaan 129. Tel. 

5717959 of www.ovadia.nl

Als nieuw VBO-makelaarskantoor voor Zandvoort e.o.
 vallen wij maar gelijk met de deur in huis.

Ter kennismaking is de courtage voor een
 complete verkoopbegeleiding tijdelijk

€ 995,00 inclusief BTW

Voorwaarden en informatie op www.trendmark.nl,
of neem contact op met Mark Grote

Telefoon: 023-5734712
E-mail: info@trendmark.nl

Trendmark Makelaardij, de erkende 
makelaar met de laagste courtage!

vrijwilligers dat zich dage-

lijks en wekelijks inzetten 

voor de vele noodzakelijke 

hulptaken. “Een middag en 

avond als deze is echt be-

doeld als waardering voor 

het vele werk”, zegt ze. 

Toch zoekt Pluspunt nog 

steeds naar nieuwe vrij-

willigers, bijvoorbeeld een 

belbuschauffeur of -chauf-

feuse. Bent u op maandag- 

of woensdagmiddag be-

schikbaar om de cliënten 

naar supermarkt, kapper of 

huisarts te vervoeren? Een 

hecht team heet u welkom. 

Een van de vaste chauffeurs 

maakt u wegwijs in de rou-

ting en de werkwijze. Voor 

een onkostenvergoeding 

wordt gezorgd. Maar ook 

aan een medewerker voor 

de telefonische hulpdienst 

of een wandelaar of wande-

laarster met rolstoel is be-

hoefte. Bel gewoon Nathalie 

Lindeboom of bezoek haar 

in de Willemstraat. Ze is er 

bijna altijd.

markt op woensdag blijft 

overigens op de plaats waar 

dat de laatste maanden het 

geval is.

Een bron van ergernis 

blijkt ook het overstappen 

op het Stationplein in de 

richting van Oud en Nieuw 

Noord, terwijl er op het 

oog geen enkele belem-

mering meer is om de eind 

vorig jaar gestopte route 

via de Van Lennepweg 

weer te herstellen. “Dat 

zou voorkomen dat in de 

late avonduren een half 

uur moet worden gewacht 

op het Stationsplein om-

dat lijn 81 dan om het uur 

rijdt. Bovendien kan in de 

zomermaanden worden 

verwacht dat het voor lijn 

81 op drukke dagen moei-

lijk wordt vanaf de Louis 

Davidsstraat in het cen-

trum het Stationsplein te 

bereiken”, aldus een al op 

leeftijd zijnde bewoonster 

uit de Linaeusstraat. 

Printing People Zandvoort

Tel. 023-8887255
Printing People Design

Kleine Krocht 2 

2042 JN  Zandvoort
zandvoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig? En u wilt advies 

over het ontwerp? Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Ontwerp | Huisstijlen | DTP | Flyers | Folders | Posters | Spandoeken 

Vlaggen | Beachflags | Stickers | Beurssystemen | Textielbedrukking
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Ferdinand Povel was op dreef

Pianist Hannes Minnaar | Foto: PR, Jan-Evert Zondag

door Lienke Brugman

Met ‘Love Walked In’ (van 

Gershwin) werd al direct 

de muzikale toon gezet van 

deze middag. “Saxofonist 

Povel heeft een heel ken-

merkende eigen stijl die je 

overal uit herkent”, aldus Eric 

Nicholas Devons (1950) is 

in Engeland opgegroeid. Hij 

komt uit een muzikale fami-

lie, zijn moeder was pianiste 

Timmermans tijdens een ge-

sprekje met hem in de pauze, 

“het is altijd een groot feest 

om samen met hem te mo-

gen optreden.”

 

Met ‘I hear Rhapsody’ maar 

vooral in ‘On a Clear Day’ be-

wees het trio van Clement 

van beroep. Op zijn achtste is 

hij met viool begonnen. Na 

economie in Cambridge te 

hebben gestudeerd besloot 

Ferdinand Povel excelleert in De Krocht

Symfonie Orkest ‘Haerlem’ bij Classic Concerts

Ondanks de combinatie van mooi weer en Moederdag was De Krocht afgelopen zondag-

middag toch nog goed bezet met jazzliefhebbers waaronder Boudewijn de Groot. Ditmaal 

was het saxofonist Ferdinand Povel die met zijn optreden het publiek verraste. Begeleid 

door het altijd weer perfecte trio van Johan Clement werd het weer een muzikaal festijn.

Komende zondag zal het Symfonie Orkest ‘Haerlem’ (SOH) een concert in de reeks Kerk-

pleinconcerten van Classic Concerts verzorgen. Solist is Hannes Minnaar die de vleugel 

zal bespelen. Het SOH werd opgericht in 1938, heeft circa 50 musici en heeft sinds 2002 

Nicholas Devons als vaste dirigent. Onder zijn leiding streeft het orkest naar meer allure, 

zowel op muzikaal gebied als in de presentatie. Zondagmiddag zullen een drietal stukken 

op het programma staan.

muzikaal het hoge niveau 

van Ferdinand Povel goed 

te kunnen volgen. Clements 

handen waren bijna niet 

meer te volgen, zo snel gle-

den zijn vingers over de toet-

sen van de piano. Na de pau-

ze stelde Povel voor om maar 

van het vaste programma af 

hij muziek als vak te kie-

zen. In 1979 werd hij tot het 

Sweelinck Conservatorium in 

Amsterdam toegelaten om 

viool bij Mark Lubotsky te 

studeren. Hannes Minnaar 

(1984) begon op zevenjarige 

leeftijd met pianospe¬len. 

Vanaf 1997 had hij les van 

Marien van Nieuwkerken. 

Hij studeert thans aan 

het Conservatorium van 

Amsterdam bij Jan Wijn 

(piano) en Jacques van 

Oortmerssen (orgel). In 2007 

sloot hij de Bachelorstu¬die 

Piano af met het cijfer 9,5 en 

onderscheiding.

te wijken: “We gaan spelen 

wat ons invalt. We proberen 

maar wat”, grapte hij vrolijk 

waarbij het commentaar uit 

de zaal ad rem volgde met: 

“Maar u komt hier niet om te 

proberen!” Dat dit echter een 

goed idee was, bleek uit de 

ontspannen manier waarop 

Povel zijn saxofoon bespeel-

de. Ongeëvenaard en vaardig, 

met op de juiste manier ac-

centen gevend aan zijn be-

geleidende trio, werd het een 

geweldige voortzetting van 

het concert. Met enkele rusti-

ge nummers zoals ‘Beautiful 

friendship’ en ‘I should care’, 

kreeg Povel regelmatig een 

ovationeel applaus. Het was 

al ver na vijven toen de laat-

ste explosie van saxofoon 

en drum De Krocht op zijn 

grondvesten deed schudden.

Tijdens een ingelast optre-

den op zondagavond 7 juni 

om 18.30 uur, zal Harry Allen 

een optreden verzorgen. Voor 

meer informatie: www.jaz-

zinzandvoort.nl.

Zondagmiddag zal het  

programma uit drie werken  

bestaan: Blumine van 

Gustav Mahler, het Piano 

Concerto No. 2 in F ma-

jor, Op. 102 van Dmitri 

Shostakovitsj en dan de 

delen  Allegro, Andante 

en Allegro met als solist 

Hannes Minnaar. Het laat-

ste stuk is van de hand van 

César Franck: de Symphonie 

in d, op. 48, de delen: Lento; 

Allegro ma non troppo, 

Allegretto en finale: Allegro 

non troppo.

Het concert in de Pro-

testantse kerk begint om 

15.00 uur en de kerk gaat 

om 14.30 uur open. De toe-

gang is als te doen gebrui-

kelijk gratis en na afloop is 

er een openschaalcollecte 

voor nieuwe sanitaire voor-

zieningen in de kerk.

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Groot assortiment
zomerplanten
speciale mengsels  

voor plantenbakken-
 potterie -  

hanging baskets

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Behang- en  

schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 

Advies en aanleg  

(draadloos)  netwerk. 

Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service voor 

computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf  

Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine 

klussen in en om het 

huis. Redelijke prijs. Voor 

info: 06-1423 2051 
.................

Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 

Behandeling 

volgens afspraak, 

ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of  

06-48318230
.................

Cursus nailstyling

Nagelstyliste worden 

begint bij A.B. Nails 

in Haarlem/ Kom 

naar de gratis in-

troductieavond. 

Meer informatie op 

www.abnails.nl of 

bel 023-5245005
.................

Koerierdienst Rapido. 

Beschikbaar voor 

schoonmaak, kleine 

verhuizingen, 

afvalvervoer. I.b.v. be-

stelauto. Tel. 06-1362 

2466, Zandvoort 

Rapidokoerierdienst
.................

Zaterdag 16 mei:  

garageverkoop. 

Celciusstraat 231-233,  

tussen 10.00 en 15.00 uur.

ZANDKORRELS
Woningonderhoud  

klusbedrijf.  

Schilderen timmeren  

sanitair tuin en  

verbouwingen www.

rin-woningonderhoud.nl 

Zandvoort kan opdrachten 

aannemen.  

Altijd gratis offerte 

bel: 06-23582119 
.................

De goede herder:  

God ziet mij als een geliefd 

schaap. Hij doet mij  

neerliggen in grazige  

weiden. Hij leidt mij op  

de goede wegen en 

zorgt goed voor me. 

psalm 23 (bijbel )
.................

Mark Grote,  

van harte gefeliciteerd en 

veel succes met  

Trendmark makelaardij 

o.g. Paul en Anneke
.................

Te huur:  

3K-appartement, 

±80 m2 in Zandvoort. 

Incl. G/W/L: € 800,-. 

Geen honden,  

1 mnd. borg.  

Per direct. 06-5181 5360 
.................

Buitenkans: een  

electronisch orgel 

(Eminent Solina F217)  

met 22 verschillende  

instrumenten en 14  

volautomatische ritmes. 

Van €2600,- 

voor €495,-. 

Flemingstr. 3a,  

tel. 5715788
.................

Ik wil iedereen  

hartelijk danken 

voor de hulp die ik kreeg op 

Koninginnedag bij  

mijn val. Meneer in  

blauw en alle anderen  

verdienen een bloem.  

Mijn pols is stuk. 

Mevr. Koper
.................

Te koop:  

vaatwasser van Bosch. 

1,5 jr. gebruikt.  

€150,-. 

Tel. 06-2053 1424
.................

Jonge dames (> 18 jr) 

gevraagd voor mas-

sage. 75 t/m 150 euro. 

Discr. verz. 5716998

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl Tel: 06-40601692    E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Tuinhuisje op maat
• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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restaurant aan het strand
waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl

Circus Rigolo
het leukste circus

speelt op 

17, 21 & 23 mei

op parkeerterrein ‘De Zuid’
aanvang 15.00 uur

Lage toegangsprijzen 
(gratis parkeren)

Kassa open vanaf 11.00 uur
Reserveren: 06-5347 5703



 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand mei:

Huisgemaakte Beenham
voor bij de asperges

200 gram € 3,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Graveer een keer - 023-888 77 58

Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

H&T Klussenbedrijf - 06 25548778

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Zandvoortse 
Zandkorrels
Alleen op vertoon van pas:

€ 3,25 
per zakje

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Smaaq Rijp Belegen
Perfecte kwaliteit nu met € 4,- korting!

Heel kilo nu slechts € 7,90
Geldig week 20, 11 mei t/m 17 mei

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand mei:
10 tot 50% korting op karpetten

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxalex	 Laminaat
Zonwering Parket

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Nu tekststickers voor de kinderkamer.
Stoere en lieve kinderversjes.

Pashouders 5% korting op de gehele collectie

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

SPA & Beauty Zandvoort

E info@alessandro-spa.nl

www.alessandro-spa.nl

Madonna, Eva Longoria, Heather Locklear, Gwen Stefani, 
Gwyneth Paltrow maar ook Justin Timberlake delen allen 

een beauty geheim. De zuurstoftherapie Intraceuticals!
We zijn er bijzonder trots op als enige in deze regio met  
het exclusieve systeem Intraceuticals te mogen werken.

Kijkt u ook op www.intraceuticals.nl
Kom eens langs en ontdek wat het ook voor u kan doen.

Wist u trouwens dat Madonna en Tom Cruise  
uitsluitend water van het merk FIJI drinken? 

En dat V.O.S.S. het Hollywood merk is?
Vanaf nu ook bij Alessandro SPA & Beauty Zandvoort te 
koop net als vele andere soorten bijzondere, heerlijke  

en exclusieve water merken in onze water bar. 
Echt super exclusief is het merk Bling H2O  

dat u gewoon gezien moet hebben.

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort biedt alle Zandvoortpas 
houders 5% korting op alle producten en alle behandelingen!

Indien u daarnaast ook onze klantenkaart aanvraagt  
verdubbelen we die korting.

Only Quality Has A Future

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
2042 GD Zandvoort
T +31(0)23 5738202

F +31(0)23 5735028

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  

afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS
 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

H & T Klussenbedrijf
Onderhoud, renovatie en nieuwbouw,
24 uursservice

Tony van Haren
Allround en altijd de goedkoopste!

15% korting op arbeidsloon

Hogeweg 62/9 - Zandvoort
Tel. 06-2554 8778
tonysklussen@gmail.com

Voor ZandvoortPas houders

hele maand mei:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

10% korting op

het hele assortiment!

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

Schouderham +
Berliner +
Salami

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Oficieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Tijdens de week van de zee van 15 t/m 19 mei 
Mollie aan Zee visspecialiteiten!
Voor Pashouders 10% korting op de hoofdgerechten.

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting 
op Pilates
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

raveer een keer

Voor 
Zandvoort  Pas 

houders 
een fotolijstje gegraveerd 
met uw naam - 
van  € 9.95 

voor € 8.95
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758
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Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

De vele patiënten, waarbij een duidelijke vergrijzing in deze 

regio te constateren valt, kunnen voor veel onderzoeken in 

de goed geoutilleerde praktijk terecht, waardoor zij niet naar 

Haarlem of Heemstede hoeven te reizen. Voor diverse tropen- 

en andere vaccinaties, zoals gele koorts, malaria en knokkel-

koorts kan men in het huisartsencentrum terecht. Maar ook 

is er een echo-apparaat, ECG’s kunnen er gemaakt worden en 

vinden er longfunctieonderzoeken frequent plaats. Een oog- en 

longarts zijn regelmatig aanwezig en via ‘tele-dermatologie’ 

(via de computer doorgestuurde foto’s) is direct contact met 

en advies van een huidarts mogelijk. Jagtenberg: “Doordat 

obesitas ook in Nederland een groot probleem is geworden, 

zijn wij gestart met het product Prodimed, onlangs zeer in de 

belangstelling gekomen door Erica Terpstra die hiermee 

bijzonder veel kilo’s is kwijtgeraakt. Hoewel er ei-

genlijk, naast dagelijks meer bewegen, maar 

twee dieetregels zijn: ‘Eet de helft’ en ‘Sla & 

Spa en niets er na’, kan dit proteïnedieet 

met een uitgebreid behandelprogramma 

bijdragen aan duurzaam en veilig afval-

len en de eetgewoonten veranderen.”

Behalve aandacht aan zijn gezin, be-

staande uit zoon Luuk die in Amsterdam 

international business administratie 

studeert, en dochter Eline die in 3 VWO 

zit, besteedt Chris ook veel tijd aan zijn 

talrijke hobby’s. Hij sport veel, zoals hardlo-

pen in de duinen, en hij tennist regelmatig. “Ik 

moet het goede voorbeeld geven en probeer toch 

de drie R’s (rust, regelmaat en reinheid) als levensin-

stelling en stressbeheerser aan te houden.” Daarnaast is hij 

in Zandvoort actief als Rode Kruisarts, eveneens als opvolger 

van dokter Drenth. Twee andere bijzondere hobby’s mogen 

hier niet onvermeld blijven: fotograferen en vliegen. Zo heeft 

hij de prachtige beeldhouwwerken van de Zandvoortse kun-

stenares Kitty Warnawa voor haar eerste boek op de gevoelige 

plaat vastgelegd en een tweede boek staat op stapel. Sinds 

twee jaar is hij in het bezit van zijn vliegbrevet voor alle één-

motorige propellervliegtuigen, afgenomen door de eveneens 

in Zandvoort wonende KLM-piloot Dick Algra. Chris: “Dit is 

altijd al een hobby van mij geweest en zit waarschijnlijk in de 

genen, want mijn vader was radiotelegrafist, ook bij de KLM.” 

Chris Jagtenberg is beslist een dorpsgenoot die met al zijn vele 

activiteiten terecht een plek in deze rubriek verdient.

Dorpsgenoten

Oorspronkelijk studeerde Chris al-

gemene chirurgie en heeft hij na 

Heemstede ook in Eindhoven en 

Utrecht op de hart/longafdeling 

van een ziekenhuis gewerkt. Of 

zoals hij het zelf verwoordt: 

“Het intensievere contact 

met de mensen trok mij meer, 

waardoor ik ben geswitcht 

naar huisarts en ik daardoor 

een optimalere en completere 

zorg kan leveren.” Samen met 

zijn vrouw Petra, als doktersas-

sistente, startte hij een praktijk 

destijds in zijn ouderlijke huis aan 

de Thorbeckestraat, nadat hij in 1990 

dokter Drenth was opgevolgd. In 1997 volgde 

een prima functionerend samenwerkingsverband met 

de artsen Hermans en Paardekooper, onlangs uitgebreid 

met Caroline Roeterdink, wat resulteerde in het huidige 

huisartsencentrum Zandvoort aan het Beatrixplantsoen. 

Trots is hij op het zes maanden geleden behaalde keurmerk 

van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG), een 

ISO-certificaat dat voor het eerst in deze regio is uitgegeven. 

Jaarlijks wordt er getoetst en gevolgd of zij blijven voldoen 

aan een aantal normen en kwaliteitseisen. De praktijk is 

“aardig uit de voegen gegroeid” met drie huisartsen in op-

leiding van de Universiteit van Amsterdam, drie praktijkon-

dersteunenden, zes deels parttime assistenten en twee ad-

ministratieve krachten!

Chris Jagtenberg

door Erna Meijer

Onlangs heb ik een bijzonder geanimeerd gesprek gehad 

met de aimabele dorpsgenoot van deze week, Chris Jag-

tenberg. Het is haast onvermijdelijk dat het deze week een 

combinatie wordt tussen deze rubriek en Zandvoort in Be-

drijf, aangezien hij niet los gezien kan worden van zijn be-

roep als huisarts. Jagtenberg is 53 jaar geleden geboren in 

Jakarta (Indonesië), maar in 1961 in Zandvoort komen wo-

nen. In Zandvoort liggen ook een deel van zijn ‘wortels’. Zo 

heeft zijn grootvader van moederskant het huidige praktijk-

huis van huisarts Frank Weenink, oorspronkelijk een kinder-

tehuis, gebouwd en is zijn moeder hier geboren. 

                          Chris Jagtenberg

Toenemende regenkans

Het weekend weerbericht wordt gesponsord door:

Deze week is de luchtdruk 

vooral laag boven Noord-

Frankrijk, terwijl de baro-

meters ten noorden van ons 

hoge waarden blijven aange-

ven. Ook de huisbarometer 

zal wel een wat lagere stand 

gaan aangeven de komende 

dagen. Opdringerige regen-

storingen boven Frankrijk 

stoomden vanaf dinsdag-

middag verder noordwaarts 

op, maar liepen stuk tegen 

het noordelijker bolwerk van 

hoge druk.  

Woensdag was er nog 

niet veel aan de hand in 

Zandvoort en Bentveld en 

bereikte de zuidelijke regen 

ons niet. Met bijna 20˚C was 

het voor meibegrippen zelfs 

vrij warm. Op deze donder-

dag, vrijdag en ook in het 

weekend is er een veel gro-

tere regenkans en komt het 

kwik overdag een paar gra-

den minder hoog uit. 

Van belang is in hoeverre die 

hoge druk benoorden ons 

tegenwicht kan bieden aan 

het zuidelijke regenoffensief. 

Naar de laatste inzichten 

gaat het met de neerslag-

hoeveelheid wel meevallen, 

maar het weer krijgt wel een 

deukje. Toch blijven de tem-

peraturen meestal op een al-

leszins acceptabel meiniveau.   

Of deze meidip, of dipje is het 

meer, lang gaat aanhouden 

is ietwat onduidelijk op dit 

moment. Wel zeker is dat het 

groeizaam weer wordt als er 

een paar buien langskomen. 

Met de geschatte regensom-

men (tot 10-15 millimeter 

hoogstens) tot en met het 

weekeinde zal de heersende 

droogte niet volledig worden 

verholpen, echter deze zal al-

licht wat worden verlicht.

Voor de middellange termijn 

geven de allerlaatste weer-

kaarten alweer wat hoop. 

De kans op een droge(re) en 

warme(re) tweede meihelft 

lijkt op dit moment iets gro-

ter te zijn dan een zeer kille en 

verregende variant. Alle ogen 

zijn trouwens gericht op juni. 

Een legendarische aprilmaand 

gaf 2007, een vergelijkbare 

maand was mei 2008 en nu 

zou de junimaand eindelijk 

weer eens moeten gaan vlam-

men met hoogzomers weer. In 

2000 gebeurde dat voor het 

laatst met een lange reeks 

zomerse stranddagen op rij 

in het Zandvoortse.    

weerman Marc Putto 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 18 15-16 16 16-17

Min 10 10 10 9

Zon 70% 55% 60% 50%

Neerslag 45% 55% 45% 40%  

Wind o. 4-5 ono. 4  ono. 3-4 o. 3-4

De bijna schraal aanvoelende noordoostenwind nam merk-

baar toe de afgelopen dagen en ondanks de hele nette tem-

peraturen voelde het soms ‘fris’ aan. Die windtoename hing 

(en hangt) samen met de huidige weersverandering, die 

vooral later deze week ook iets meer gestalte zal krijgen.

Spiegelcentrum Het Draaipunt

Wij zijn naar het Wesak festival in  
Mt Shasta. Vanaf 20 mei zijn wij 
weer te bereiken 
Voor de nieuwsgierigen onder u 
zie www.Wesak.us
Gr. Willy en Joke

Koop een Ray-Ban 
en misschien rij jij
straks weg op deze 
Ray-Ban Urban Cruiser!
Vraag uw opticien naar de voorwaarden.

LTD. EDITION
BY

Offi ciële Ray-Ban dealer

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466

TE HUUR aangeboden een representatieve WINKELUNIT, 
groot circa 80 m2. De winkelruimte ligt in het fraaie, 
overdekte winkelcentrum “Jupiter Passage” in het hart van 
Zandvoort aan dé winkelstraat van Zandvoort. Op deze A-1 
locatie is het gehuurde gelegen tussen de winkels van Blokker 
en Intertoys. Het centrum is het gehele jaar geopend en wordt 
uitstekend bezocht door het winkelend publiek. Onder het 
complex is een parkeergarage voor 28 auto’s aanwezig.

 •  Huurperiode 5 + 5 jaar;
 •  Waarborgsom 3 maanden huur;
 •  Niet geschikt voor detailhandel in kleding/confectie;
 •  Huurprijs is excl. servicekosten € 300.= per maand;
 •  Gebruiksoppervlakte circa 80 m2;
 •  Aanvaarding in overleg. 
 

OPEN HUIS ZATERDAG 16 MEI A.S. VAN 11.00 TOT 14.00 UUR
 
Deze goed onderhouden en in 2006 gerenoveerde eengezinswoning 
is gelegen in een zéér gewilde woonomgeving nabij het dorp en op 
steenworpafstand van de duinen, de watertoren en het strand. De 
moderne afwerking met o.a. nieuwe keuken en badkamer maakt 
deze woning een interessant object om direct te betrekken.

 • Lichte woonkamer met houtenvloer en toegang naar achtertuin;
 • Moderne strakke witte keuken met diverse inbouwapparatuur;
 • Separate wasruimte op de begane grond;
 • Tuin met berging en achterom;
 • 3 Slaapkamers waarvan 1 met dakkapel;
 • Moderne badkamer met wastafel, toilet en douche;
 • Vleugje zeezicht;
 • Woonoppervlakte ca. 75 m2 en perceeloppervlakte. 81m2.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

 

Zandvoort

 

Zandvoort

Haltestraat 2-D Marisstraat 19 

Huurprijs:  € 2.000,= 
per maand excl. BTW

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310,

2040 VB Zandvoort. De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden

Tot 21 km p/uur • 70 km bereik • grootste assortiment 3 en 4 wielers

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

SCOOTMOBIELEN

scootmobiel via gemeente aanschaffen met PGB (persoonsgebonden  

budget) geen probleem. Kom langs voor advies en informatie! Uw specialist voor
al uw bloemwerk.

Lady’s Only 
Donderdag 28 mei 2009

20:00-01:00
Cocktails, Rosé en Zang

En 
Mamma Mia !

In

Haltestraat 32.  2042 LN Zandvoort
www.cafefier.nl

Strandpaviljoen

Thalassa 18 
sinds 1959

(H)eerlijke verse vis,

oesters en kreeft?

Die eet je bij Thalassa!

Voor reserveren: 
023-5715660

www.sportinzandvoort.nl

OPEN HUIS!
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Topper!
Je loopt met hem weg of je 

hebt juist helemaal niks met 

hem. Hij heeft een grote bek, 

maakt onmogelijke opmer-

kingen en kan soms behoor-

lijk hard zijn. Laten we zeggen 

knap irritant! We hebben het 

natuurlijk over onze eigen, hoe 

kan het ook anders: Gordon. 

Goor voor intimi. Ik ben geen 

lid van zijn fanclub, dat zal ik 

ook nooit worden. Nee, dan 

nog liever van Gerard, zijn al-

tijd lachende aartsrivaal. Waar 

Geer geen kracht meer voor 

had, vond Goor deze wel om 

voor het Euro Songfestival naar 

Moskou te vliegen. Natuurlijk, 

samen met René Froger en 

nieuwe topper Jeroen van der 

Boom. Dat zal me een feestje 

worden, dacht ik bij het zien 

van de eerste foto’s. Drie la-

chende toppers strak gekleed 

in een Delfts Blauw maatpak 

fietsend over het Rode Plein. 

Let the games begin! 

Nu lees ik hele andere berich-

ten. “Gordon vliegt terug bij ge-

weld Russische politie.”  In het 

NOS journaal vertelt Gordon 

dat hij niet mee zal doen aan 

de finale van het Songfestival, 

als de politie tijdens de aange-

kondigde homodemonstratie 

in Moskou hard zal optreden. 

De burgemeester van Moskou 

Joeri Loezjkov beschouwt ho-

moseksualiteit namelijk als 

iets ‘duivels’. De leider van de 

Russische homobeweging 

Nikolaj Aleksejev wil de parade 

kost wat het kost op zaterdag 16 

mei door laten gaan om te strij-

den voor homorechten. Moskou 

heeft echter al aangekondigd 

hard te zullen optreden. Als dat 

gebeurt vliegt Gordon naar ei-

gen zeggen onmiddellijk terug 

naar Nederland. Wat zou bete-

kenen dat Nederland er uit ligt, 

dus geen punten. Einde verhaal 

Euro Songfestival! 

Nu maar afwachten wat er 

aanstaande zaterdag gaat 

gebeuren. Hopelijk niks ern-

stigs. Kijk, je mag van Gordon 

denken wat je wilt, maar hij 

staat wél ergens voor. 

Ik zie het hem nog echt 

doen ook. Kijk, dat vind ik 

nou een Topper!

column

S
u

ti
a

h

Lentekriebel - krabbel
Genieten van lekker eten en live muziek in één; bij restaurant Pasta e Basta in 

Amsterdam en De Beleving in Utrecht kan dat! Tussen het serveren door, zingt 

het bedienend personeel  prachtige live nummers. Heb jij nog nooit zoiets mee-

gemaakt? Dan moet je toch zeker eens een bezoekje brengen aan één van deze 

twee restaurants. Gegarandeerd dat je een leuke avond hebt!

Pasta e Basta
Pasta en daarmee genoeg! Al meer dan 10 jaar kun je in dit 

bekende Italiaanse restaurant terecht voor allerlei soorten 

verse, gezonde pasta’s. Midden in het restaurant staat de 

piano waarmee de zingende obers worden begeleid. 

Deze hebben stuk voor stuk prachtige stemmen; 

de meesten studeren aan het conservatorium 

of werken al in de muziekwereld, bijvoorbeeld 

in musicals. Door de warme Italiaanse 

sfeer is Pasta e Basta vooral erg geschikt 

om met je vriend of vriendin heen te gaan. 

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.

pastaebasta.nl om een indruk op te doen!

De Beleving
In het hartje van Utrecht ligt De Beleving, gevestigd 

in een van de beroemde werfkelders. In dit café-restaurant kun je terecht 

voor een lekker hapje aan tafel of een gezellige borrel aan de bar. Ook hier 

is het eigen bedienend personeel zingend en swingend aanwezig! Met 

een groepje vrienden of vriendinnen heb je hier zeker een fantastische 

avond. Op www.debeleving.nl kun je terecht voor een sfeerimpressie en 

ook kun je daar enkele nummers van de zingende obers beluisteren!

Ik kan in ieder geval wel ver-

wachten dat het erg druk 

zal zijn, aangezien zeg maar 

heel Japan op pad gaat in 

die week. Ik kijk er wel naar 

uit, aangezien ik nog nooit 

echte Japanse kersenbloe-

sem heb gezien. In het 

zuiden van Japan staat de 

bloesem al in volle bloei, 

maar hier in het noorden 

duurt het net even ietsje 

langer omdat het hier iets 

kouder is. 

Senpai
Op het moment heb ik het 

met AFS heel erg druk, om-

dat een tijdje geleden de 

nieuwe studenten zijn aan-

gekomen en ik nu de enige 

ben die een aardig woordje 

Japans spreekt. Het presen-

teren van welkomstfeestjes 

door Dylan Kokernoot

Ondertussen woon ik 

ongeveer een maand bij 

mijn nieuwe gastgezin. 

Ik heb het hier heel erg 

naar mijn zin omdat ze 

echt super aardig zijn. 

Golden Week
Volgende week is het 

de zogenaamde ‘Golden 

week’ in Japan. Dat is 

de week waarin ieder-

een, maar dan ook echt 

iedereen, met het hele 

gezin erop uit trekt om 

de kersenbloesem te be-

kijken. Met mijn gastge-

zin gaan we een dagje 

naar Hakodate. Dat is 

een stad aan de kust 

van Hokkaido, die bekend 

staat om zijn ‘night view’. 

Eind augustus 2008 is de 17-jarige Dylan Kokernoot vertrokken naar Japan, om hier  

een jaar te verblijven. Zijn doel is om de taal te leren en het leven in een Japans gezin 

te ervaren. Inmiddels laat Dylan ons al meer dan een half jaar, ieder maand genieten 

van zijn belevenissen. Deze keer zijn achtste bijdrage…

Dylan op reis!

Dylan met zijn nieuwe gastouders

Locatie Noord Locatie Centrum

Wijksteunpunt  Willemstraat 20

 Zandvoort Noord 2042 VB Zandvoort

Flemingstraat 55 Tel: 023 571 73 73

2041 VW Zandvoort 

Tel: 023 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

HOe Overleef iK een vaKanTie in 
een SPaanS SPreKend land?
Nog 2 plaatsen beschikbaar op de extra cursus

Donderdag 14 mei 19:30 uur – 21:30 uur

OPen eeTTafel
Voor mensen die dat wensen, bestaat de mogelijkheid om 

iedere dinsdagmiddag (in de bibliotheek) en donderdag-

middag (bij Pluspunt Noord) in gezelschap van anderen 

een warme maaltijd te gebruiken – voor de gezelligheid 

of omdat koken moeilijker wordt. Voor meer informatie 

en aanmelding kunt u op werkdagen bellen met Pluspunt. 

Tijdstip: 12.30 - 14.00 uur

Kosten: € 7,-- per maaltijd (voor-, hoofd- en nagerecht).

Informatie en opgeven Pluspunt Noord, telefoon: 5740330

ZOndag Samen 17 mei a.S.
Zondag is al heel lang een dag om naar uit te kijken. Dat 

geldt zeker voor de bezoekers van onze “Zondag Samen”. 

We beginnen met koffie-plus, doen allerlei spelletjes waar-

onder klaverjassen en rummikub, gebruiken met elkaar 

een lekkere lunch en spelen of praten daarna rustig verder. 

U bent van harte welkom. 

Wilt u ook graag komen.. meldt u zich dan even aan…..

agenda:
2 juni Cinema nostalgie met de film Out of Africa

3  juni Alzheimer café 

5 juni Kinderdisco met thema Disney             

10 juni Straatspeeldag op het plein 

  (met o.a. Panna knock out toernooi)

14 juni Pluspunt in het muziekpaviljoen 

1 juli Alzheimer café 

3-5 aug kinderkamp 12-

5 aug Alzheimer café

10-14 aug meidenkamp 12+

28 aug Open Huis 2009

infOrmaTie
- medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag 

tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het  

wijksteunpunt (Andere dagen in het Huis in de Duinen).

- loket Zandvoort 
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.

- Wijkmeesters de KeY 

Dinsdag 15.00-16.00 uur

- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend 10.00-11.30 uur. 

- Wijkagent
Dinsdag 15.00-16.30 uur Even weken van de maand

Dinsdag 19.00-20.30 uur Oneven weken van de maand

- Juridisch Spreekuur 
Om de week op dinsdagavond 19.00-20.30 uur 

- Sociaal raadslieden Kontext
Inloopspreekuur  zonder afspraak op vrijdag tussen 9.00 

en 10.30 uur 

Bride wars

Liv en Emma 

zijn al van 

kind af aan 

beste vrien-

dinnen en 

ze hebben 

hun brui-

loft tot in 

de kleinste 

details gepland. Bovenaan hun wenslijstje staat: 

een ceremonie op de ultieme bruiloftlocatie, het Plaza Hotel. 

Nu ze 26 zijn, staan ze allebei op het punt te gaan trouwen. 

Hun droom gaat eindelijk uitkomen en ze zullen nog lang 

en gelukkig leven. Een foutje van de weddingplanner zorgt 

echter voor een probleem; ze trouwen nu op dezelfde dag. 

Liv, Emma en hun levenslange vriendschap ondergaan de 

ultieme test. Liv neemt geen genoegen met een bruiloft 

die minder dan perfect is. Hier droomt ze al haar hele leven 

van. Emma ontdekt haar innerlijke ‘helse bruid’ en slaat haar 

klauwen uit wanneer haar droombruiloft in gevaar komt.

en -uitjes vallen onder mijn 

nieuwe taak als ‘senpai’ (ie-

mand met meer ervaring). 

Laatbloeier
Iedereen hier bij AFS 

Sapporo zegt dat mijn 

Japans heel erg goed is 

geworden in de afgelopen 

tijd. Voor januari sprak ik 

bijna niet in het Japans, 

waardoor de communica-

tie heel erg stroef verliep. 

De mensen bij AFS vrees-

den dan ook het ergste, na-

melijk dat ik naar huis zou 

gaan met maar minimale 

kennis van de taal. Maar 

een persoon wist het ver-

trouwen in mij te houden 

en zei dat ik gewoon een 

laatbloeier was. Ze zei dat 

ik na een halfjaar een soort 

van explosie zou maken en 

Kortingsbon

Circus Rigolo

Het kleinste, leukste en mooiste  
circus van Nederland speelt op 17, 21 
en 23 mei op parkeerterrein De Zuid

Aanvang 15.00 uur  
(kassa open vanaf 11.00 uur)
Toegang: vanaf €  7,50  
(reserveren: 06-53475703)
Gratis parkeren!

Tegen inlevering van deze bon betaalt 

u slechts €  6 per toegangskaart

Naam    _______________________________

Adres   _______________________________

PC+plaats  ___________________________

Telefoon   ____________________________

De motorrijschool in Zandvoort

Bel voor de speciale voorjaarsaanbieding
dan alleen nog maar in 

het Japans zou praten. En 

dat is dus ook gebeurd. 

Doordat ik meer mensen 

had om mee te praten, en 

elke dag studeerde, heb 

ik zoveel geleerd in zo’n 

korte tijd. En het aller, al-

ler mooiste van dit alles is 

dat diegene die het ver-

trouwen in mij behield, nu 

mijn gastmoeder is.



Vrijdag 22 mei
13.00-17.00 Zandvoorts Museum: Zie 16 mei

13.30-16.30 Galerie Kunst&Koffie: kennismaken met de vilt techniek ‘Vissen 
vilten’ en speel het vissenspel 

19.00 Kika Artiestengala, in circustent Rigolo, parkeerterrein De Zuid 

20.00 Wander & Karin: verhalen over oud Zandvoort met de vis als mid-
delpunt. En natuurlijk vismenuutje en veel Neder landstalige muziek

Negen dagen lang staat Nederland in 

het teken van duinen, strand en zee. In 

Zand voort staan veel activiteiten ge-

pland. De opening vindt plaats op 16 mei 

om 14.00 uur in Circus Rigolo. De circus-

tenten staan op parkeerterrein De Zuid.  

Taoïstische Tai Chi™
Taoïstische Tai Chi™ vereniging geeft bij 

strandpaviljoen 9 Club Maritime demonstra-

ties van de Chinese bewegingskunst. Zaterdag 

16 mei van 14.00 tot 17.00 uur en donderdag 

(Hemelvaart) van 11.00 tot 15.00 uur worden 

voor jong en oud vrijblijvende proeflessen ver-

zorgd. Als het iets kouder is of als het regent 

worden de proeflessen en demonstraties op 

het terras of zelfs binnen gegeven. 

Spetterspel in bibliotheek Duinrand
Op 20 mei draait alles in de vestiging Zandvoort 

om ‘Het mooiste visje van de Zee’. Er wordt 

voorgelezen uit het beroemde prentenboek 

van Marcus Pfister, maar de kinderen gaan ook 

zelf aan de slag. Ze gaan b.v. zelf een hele mooie 

vis maken. Ze kunnen worden geschminkt als 

zeedier of als zeemeermin en kunnen mee-

doen met de zeespelletjes. Deze gratis acti-

viteit begint om 14.30 uur, vooraf aanmelden 

worden aangeraden.

Open dag bij The Spot
Altijd al eens een uitdaging op zee aan willen 

gaan? The Spot biedt je die kans! In het kader 

van de Week van de Zee houdt The Spot op 21 

mei een open dag waar kennis kan worden 

gemaakt met diverse watersportactiviteiten. 

In samenwerking met Van der Berg Surfshop 

worden bezoekers van alle informatie voorzien 

en is er de mogelijkheid om een watersport 

uit te proberen. Elk uur van 13.00 tot 16.00 

uur worden er lessen gegeven in Powerkiten, 

Catamaranzeilen, Golfsurfen en Stand Up 

Paddlen. Bij het boeken van een vervolgles op 

deze dag, krijg je ook nog eens 10% korting in 

het kader van Week van de Zee. Kijk voor meer 

informatie op www.gotothespot.com

Demonstratiedag hulpdiensten 
U bent van harte uitgenodigd op de demon-

stratiedag van alle hulpdiensten op 23 mei. 

Net als vorig jaar staan op het Badhuisplein 

de voer- en vaartuigen uitgestald van onder 

andere de brandweer, de reddingsbrigade, de 

KNRM en de politie. Ook zijn er demonstra-

ties en wervingsacties van andere (vrijwillige) 

hulpdiensten. Deze demonstratiedag wordt 

om 16.00 uur afgesloten met een reddingsac-

tie op Zee. Dit is meteen de afsluiting van de 

Week van de Zee. (van 16 t/m 23 mei.) 

            Vol programma Week   van de Zee
Programma Week van Zee 

16 t/m 23 mei 2009

Maandag 18 mei
Hele dag Strandpachters volleybaltoernooi. Bij watersportcentrum The Spot

Woensdag 20 mei
10.30-16.30  Galerie Kunst en Koffie: schilder mee met Vera Bruggeman (tussen 

12.00 en 14.00 uur is de galerie gesloten)

13.00-17.00  Zee, strand en Juttersmu-ZEE-um. Zie programma 16 mei  

14.30-15.30 Spetterspel en spelprogramma rondom ‘het mooiste visje van de zee’. 
Openbare Bibliotheek Duinrand

19.00-20.00  Powerwalk: sportieve tocht vanaf strandpaviljoen 13 Skyline

Donderdag 21 mei
Hele dag Admiraal zeilen. Bij Watersport Vereniging Zandvoort, strand Zuid

13.00-17.00 Zandvoorts Museum: Zie 16 mei

13.00-17.00  Zee, strand en Juttersmu-ZEE-um. Zie programma 16 mei  

13.30 Stranduitje Pluspunt/WonenPlus. Voor ouderen die door immobiliteit 
niet meer zelf op het strand kunnen komen en afhankelijk zijn van een 
(strand)rolstoel. Strandpaviljoen Beachclub Tien

13.30-16.30 Galerie Kunst&Koffie: vissenspel en ‘Vissen vilten’

15.00 Voorstelling Circus Rigolo, parkeerterrein De Zuid

Zaterdag 23 mei
10.00-15.00  Taoïstische Tai Chi demo/proefles bij Club Maritime

10.00-14.00 Galerie Kunst&Koffie kennismaken met de vilt techniek ‘Vissen vilten’ 

12.00-13.15 Workshop Streetdance. Lekker meedansen bij Beachclub Tien

12.00-17.00 Zee, strand en Juttersmu-ZEE-um, zie programma 16 mei

12.00-17.00  Demonstraties van de vrijwillige en professionele hulpdiensten 
van Zandvoort, zoals: Zandvoortse Reddingsbrigade, KNRM, ambulan-
cedienst, Rode Kruis, dierenambulance, brandweer en politie (afsluiting 
met redboot/helikopteractie op zee). Badhuisplein 

13.00-14.00 Marsepeinen vis maken. Bij Chocoladehuis Willemsen, Haltestraat

13.00-17.00 Zandvoorts Museum. Zie 16 mei

15.00 Voorstelling Circus Rigolo, parkeerterrein De Zuid

Dinsdag 19 mei
13.30-16.30  Galerie Kunst & Koffie: vissenspel. Hengel ‘n vis en win ‘n leuke attentie

20.00 Prominenten-voorstelling in Circus Rigolo, parkeerterrein De Zuid

20.00-22.00 Wander & Karin: praat/muziek programma met vis als werk, voedsel, 
sport en cultuur. Met diverse gasten

Zondag 17 mei
De hele dag Zeilwedstrijden bij Watersport Vereniging Zandvoort, strand Zuid

10.00-16.30  Galerie Kunst & Koffie: kennismaken met de vilt-techniek ‘Vissen’ 
(tussen 12.00 en 14.00 uur is de galerie gesloten)

10.30-13.00 Strandtraining Chi Kung. Bij strandpaviljoen Azzuro (naaktstrand)

12.00-16.00 Bruisend Zee-evenement door IVN en Juttersmu-ZEE-um: binnen 
en buiten kornetvissen; een familie-strandpuzzeltocht; knutselen voor  
kinderen; het verhaal over de meeuw en folkloretoneel van De Wurf 

13.00-16.00 Zee, strand en Juttersmu-ZEE-um. Zie programma 16 mei

13.00-17.00 Zandvoorts Museum. Zie 16 mei
15.00 Voorstelling Circus Rigolo, parkeerterrein De Zuid 

16.00-17.00 Afsluiting KIKA 24-uurs uitzending met ‘Business-to-Business’ borrel 
in het Wapen van Zandvoort

Zaterdag 16 mei
14.00 Opening Week van de Zee in Circus Rigolo, op parkeerterrein De 

Zuid

12.00 ‘Fiets mee in de Week van de Zee’. Groepsfietstocht naar Noordwijk 
en terug, onderleiding van Klaas Koper. Vertrek vanaf het VVV kantoor, 
Bakkerstraat 2b

12.00-16.00 Zee, strand en Juttersmu-ZEE-um met permanente tentoonstelling. 
Vissen naar goede vis voor kinderen, met een magneethengel de goede 
vis proberen te vangen; zandkijken voor kinderen door een electro-
nenmicroscoop; filmvoorstelling over het vissen met Bomschuiten en 
het afmijnen van de (goede) vis op het strand; tentoonstelling hoe de 
goede vis gevangen werd  met diverse vissersboten uit de vorige eeuw 
(bomschuiten); vissen in het echt in zee met onze jutter (bij geschikt 
weer) 

13.00-16.00 Art4Kidsonly. Foto’s maken en bewerken voor kinderen, bij Beachclub 
Tien (onder leiding van Zandvoorts museum)

13.00-17.00 Galerie Kunst & Koffie: bezoek de tentoonstelling en maak kennis met 
de kunstenaar Vera Bruggeman, Zeestraat 37

13.00-17.00 Zandvoorts Museum. Gratis entree, oud Zandvoort en wisselten-
toonstelling

14.00-17.00  Taoïstische Tai Chi demo/proefles bij strandpaviljoen 9 Club Maritime 

17.00 Start KIKA 24-uurs uitzending ZFM vanuit het Wapen van Zandvoort.

17.00 Wander & Karin: singeltjes avond. 45 toeren vinyl op de draaitafel

20.00 Prominenten-voorstelling in Circus Rigolo, parkeerterrein De Zuid

Overdag Café Koper, Kerkplein, ‘Goede Vis’ geserveerd met live muziek, 
‘s avonds tot 20.30 uur huisgemaakte hapjes van ‘Goede Vis’ door Fred bereid 
vanaf 21.00 Finse avond. Gitarist Santeri Sulkunen brengt samen met zijn band 

‘Jazz met een Braziliaans tintje’ ten gehore.

Thema: ‘Goede Vis’
De hele week kunt u:  Tegen betaling van één schelp een kofie/thee drinken bij Hotel Hoogland, Westerparkstraat 5 • De ietsroute Noordwijk-Zandvoort-Noordwijk 

ietsen. Routeplan is verkrijgbaar bij de VVV, kofiedrinken in de tent van de Keune Kust te Noordwijk • Een Week van de Zee broodje eten en een Zeeproeverij doen 
bij Café Koper, Kerkplein 6 • ‘Goede Vis’ eten bij Het wapen van Zandvoort, Gasthuisplein • Week van de Zee menu eten bij strandpaviljoen 8 Wander & Karin

Zandvoortse Courant • nummer 19 • 7 MEI 2009

Voor meer informatie over kijken, inschrijven of meedoen: WWW.WEEKVANDEZEE.NL
1918
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Voor iedereen die met dementie te maken krijgt, is de ziekte een lijdensweg. Of u het nu 

zelf hebt of niet. Slechts één ding is zeker: u zult er mee moeten leren leven. Alzheimer Ne-

derland komt op voor de gezamenlijke belangen van mensen met dementie en hun naas-

ten en wijst hen de weg in de doolhof van de zorg. Met regionale afdelingen en Alzheimer 

Cafés biedt Alzheimer Nederland in het hele land hulp en informatie.

Hebt u wel eens zin om met een origineel aperitiefje uit de hoek te komen? Met Lievevrou-

webedstro, dat nu weelderig staat te bloeien, zal dat zeker lukken. De befaamde ‘Maitrank’ 

heeft haar bestaan namelijk aan Lievevrouwebedstro te danken. Bij de Germaanse volke-

ren was het drankje al bekend, gemaakt in de maand mei werd het in overvloed gedron-

ken. Zo dachten de Germanen hun lichaam opnieuw kracht te geven, dit een heel jaar lang.

De door de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zand-

voort georganiseerde kienmiddag voor ouderen wordt 

volop gewaardeerd. Een goed gevulde zaal van De Krocht 

op 5 mei gaf dat aan. Steeds meer 50-plussers en super-

plussers bezoeken de elk jaar gehouden feestmiddag op 

Bevrijdingsdag. De parkeerplaats voor rollators en andere 

hulpmiddelen was weer overvol.

Vorige week woensdag was 

er weer een Alzheimer Café 

bij Pluspunt Noord. Amanda 

Stienstra verzorgde bij de 

opening met haar uitste-

kende  accordeonmuziek 

voor een heerlijk ontspannen 

sfeer. ‘Kroegbaas’ en gastheer 

Hans Houweling, ouderen-

arts, sprak daarna uitgebreid 

met ergotherapeut Glynis 

Breman, sinds november 

werkzaam bij ZorgContact 

in het Huis in de Duinen. Zij 

is deskundige op het gebied 

van praktische aanpassingen, 

Een gezellige middag met 

elkaar in een zeer gastvrije 

omgeving waar gastheer 

Harry Lemmens de sfeer en 

de stemming goed aanvoel-

de. Een enorme prijzentafel 

met een totale waarde van 

ruim € 500 was ook meteen 

al een bestseller van jewelste 

want iedereen, ook de onge-

lukkigste kiener, ging met 

een prijs naar huis. Pianist 

Hein Schrama was ook weer 

aanwezig en zorgde voor 

bekende plezierige muzi-

kale klanken tijdens de pau-

zes en de tijd die nodig was 

om de winnaars hun prijzen 

te laten uitzoeken. Zanger 

Henk Jansen wist met zijn 

optreden ook de zangers en 

dansers in de zaal aan de 

gang te krijgen en vertolkte 

de heerlijkste bekende melo-

dieën. Een optreden dat ze-

ker volgend jaar een vervolg 

zal krijgen. Onvermoeibaar 

Alzheimer Café Zandvoort over 
handige hulpjes bij dementie

Lievevrouwebedstro in de meimaand

Veel belangstelling voor 

kienen in De Krocht

om zo goed mogelijk om te 

gaan met de problemen die 

dementie veroorzaken. Circa 

30 personen waren naar 

Pluspunt gekomen.

Praktische oplossingen
Het kan iedereen overkomen 

als men dement wordt: de 

weg kwijt zijn, het gas aan 

laten staan, de sleutels verge-

ten en niet meer weten hoe 

de afstandsbediening werkt 

om maar een paar dingen te 

noemen. Een ergotherapeut 

als Breman bedenkt uit hoof-

Het Lievevrouwebedstro 

genoot ook faam als mid-

del tegen boze geesten, 

zelfs tot in de wiegjes van 

baby’s werd het plantje ge-

legd om ze zo te behoeden 

voor tovenarij. In legendes 

werd zelfs gezegd dat het 

Lievevrouwebedstro als stro 

in de kribbe van het kindje 

Jezus lag. 

ging Lemmens met zijn staf 

door met het opnoemen van 

getallen voor de kienprijzen. 

Bij het nummer 57 deed hij 

wat geheimzinnig en liet 

het publiek het getal raden. 

“Nou dan help ik jullie een 

beetje”, zei hij, “het is mijn 

leeftijd.” Prompt werd er 

104 uit de zaal geroepen. Ja, 

dat is vragen om verkeerde 

antwoorden. Gelukkig kon 

hij de spontane grap waar-

deren. Het is goed om eens 

de namen van alle mensen 

te noemen die zich voor 

Stichting Viering Nationale 

Feestdagen Zandvoort in-

spannen om de festivitei-

ten in ons dorp mogelijk te 

maken. Met veel dank aan:  

Harry en Nelly Lemmens, 

Wilma Schrama, Ernst 

Brokmeijer, Hans en Kitty 

Willemse, Rocco en Astrid 

Termaat, Bert Gerrits en Teun 

Vastenhouw.

de van haar professie 

praktische oplossin-

gen voor grote en 

kleine dagelijkse pro-

blemen. Oplossingen 

die gewoon makke-

lijk in te passen zijn 

in het leven van de-

menterenden, part-

ners en anderen die 

hen ondersteunen. 

De vragen uit de zaal 

werden op zeer des-

kundige maar ook op 

sympathieke wijze 

beantwoord. Voor iedereen 

was er ruim voldoende tijd 

ingeruimd om uitgebreid van 

gedachten te wisselen. Het 

bijwonen van deze bijeen-

komst voelde als een ‘warme 

deken’ vol van genegenheid 

en medeleven met patiënten 

en naasten.

Landelijk doel
Dementie is een hersenaan-

doening die iemand lang-

zaam maar zeker volledig af-

hankelijk maakt van de zorg 

van anderen. In het begin 

Lievevrouwebedstro is een 

winterharde vaste plant, is 

zéér aromatisch en geurt en-

kel na afsnijden en drogen. Ze 

bloeit in de vroege zomer, van 

maart tot juni. 

Recept 
Voor de beroemde Maitrank 

hebt u nodig: een fles witte 

wijn (bij voorkeur een Moezel 

Gastheer Hans Houweling  Ergotherapeut Glynis Breman

Grote belangstelling op Bevrijdingsdag

Henk Jansen Hein Schrama

50 plus pagina door Dick ter Heijden
50plus@zandvoortsecourant.nl

vallen meestal de geheugen-

stoornissen op. Later krijgt 

de patiënt problemen met 

denken en taal. Dagelijkse 

handelingen worden steeds 

moeilijker en ook het gedrag 

verandert. De georganiseerde 

Alzheimer Cafés in de regio 

zijn zeker een prachtige op-

lossing voor thuiswonende 

dementerenden en hun 

partners. Veel informatie is 

beschikbaar om de gevol-

gen van de ziekte duidelijk 

te maken. In het programma 

‘Ketenzorg Dementie’ pro-

beren zorgkantoren, zorg-

aanbieders, cliënten en de 

overheid landelijk tot een 

structureel aanbod van sa-

menhangende dementiezorg 

te komen. 

Volgende bijeenkomst
De Alzheimer Cafés zoals die 

in Zandvoort en Haarlem 

worden gehouden, zijn 

een onmisbare schakel in 

de communicatie tussen 

zorg en de potentiële cliën-

ten. Woensdag 3 juni is er 

weer een Alzheimer Café 

in Pluspunt. ‘Kroegbaas’ 

Houweling rekent dan zeker 

weer op een grote opkomst 

en mogelijk weer veel nieuwe 

gezichten.

of een Elzas), wat suiker, het 

sap van een uitgeperste ci-

troen en eventueel een glas 

cognac. De in bloei staande 

plant wordt afgesneden en 

gedroogd. Een handvol van 

deze gedroogde plant wordt 

met de fles witte wijn overgo-

ten, en u voegt zoveel suiker 

toe als gewenst. Dit meng-

sel één nacht laten rusten op 

een koele plaats. Daarna het 

mengsel zeven en citroen toe-

voegen. Wil men het aperitief 

wat pittiger dan kan men een 

geutje cognac toevoegen. Het 

drankje dient ijskoud geser-

veerd te worden.

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 

t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 

klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 

Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 

Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 

verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Gemeentelijke publicatie week 20 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van woensdag 6 

mei en de verdere in week 19 door het college genomen be-

sluiten zijn dinsdag 12 mei vastgesteld. De besluitenlijst is in 

te zien bij de Centrale Balie en op de website. 

Commissie Welstand en Monumenten

Op 14 mei vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. 

De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de commissieka-

mer. De exacte begintijd is afhankelijk van de agenda. U kunt 

hiervoor het beste even contact opnemen met de werkeenheid 

Bouwen, tel. (023)5740100. 

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

19 en 23 mei -  de eerste datum is voor de maandag,donderdag 

en vrijdag huisvuilwijken,de tweede datum is voor de dinsdag 

huisvuilwijk.

 

Wijziging ophalen huisvuil

De restafvalinzameling van donderdag 21 mei, Hemelvaarts-

dag, wordt verplaatst naar zaterdag 23 mei. De papierinzame-

ling van deze dag wordt eveneens verplaatst naar zaterdag 23 

mei. De coconinzameling van deze dag wordt verplaatst naar 

vrijdag 22 mei.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Boulevard Paulus Loot 35, gedeeltelijk wijzigen gevels, inge-

komen 07 mei 2009, 2009-059Rv.

- Grote Krocht 25, plaatsen dakopbouw, ingekomen 07 mei 

2009, 2009-062Rv.

- Haltestraat 5, vernieuwen winkelpui, ingekomen 08 mei 

2009, 2009-063Lv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 

liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-

dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 

zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 

kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 

vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 

Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 

dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 

bezwaar indienen.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- kapvergunning voor Duindoornhof 5., te Bentveld, één den, 

aangevraagd 17 februari 2009, boom gaat steeds schever staan, 

veiligheid komt in het geding.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning ligt bij 

de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens ope-

ningstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 

zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar 

maken bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 

2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen

Bentveld:

- Duindoornlaan 21, uitbreiden van de woning, verzonden 06 

mei 2009, 2009-054Lv.

- Teunisbloemlaan 28, legaliseren veranda, verzonden 06 mei 

2009, 2009-016Lv.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 

bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

ZKA Consultants en Planners, een onderzoeksbureau dat met name actief is in de vrijetijdssec-

tor, zal deze zomer in Zandvoort een onderzoek uitvoeren. VVV Zandvoort, de marketingorga-

nisatie die Zandvoort als bestemming aan de man brengt, heeft daartoe opdracht gegeven. 

Het doel van het onderzoek 

is het geven van inzicht in de 

economische betekenis van 

de Zandvoortse toeristische 

sector. Hans van de Weerdhof, 

beleidsambtenaar toerisme 

van de gemeente Zandvoort: 

“In het prestatiecontract dat 

de gemeente en de VVV heb-

ben afgesloten ligt vast dat de 

VVV regelmatig effectmetin-

gen zal laten uitvoeren. Het 

Onderzoek naar toerisme ten aanzien van recessie

bureau staat goed bekend in 

de markt en de onderzoekers 

leverden voor verschillende 

organisaties, gemeenten en 

anderen goed werk.” Dat be-

tekent dat Zandvoort, waar-

van zoals bekend de lokale 

economie sterk afhankelijk 

is van het toerisme, voor het 

eerst sinds lange tijd aan-

dacht besteedt aan het ver-

zamelen van betrouwbare 

data. De laatste betrouwbare 

cijfers dateren uit 2004, ver 

voor de economische crisis.

VVV Zandvoort is benieuwd 

naar data over zeer concrete 

zaken, gegevens over werkge-

legenheid, bezettingsgraad, 

overnachtingen, aantallen 

bezoekers, activiteiten, be-

stedingspatronen, bestedin-

gen per sector in strandpavil-

joens, campings en hotels of 

pensions. “Daar hebben we 

speciale belangstelling voor. 

We willen een gedetailleerd, 

goed onderbouwd overzicht, 

waarmee we verder kunnen 

met onze marketing”,  zegt 

Ferry Verbrugge. De effecten 

van de recessie zijn overal 

merkbaar. In 2008 hadden 

de Amsterdamse hotels  

6% minder overnachtingen 

ten opzichte van 2007. De  

cijfers voor Zandvoort zijn 

niet bekend.
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VVD Zandvoort

VVV Zandvoort

Zandvoort Optiek

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Klinkende overwinning 
handbaldames

Opnieuw verlies TCZ

Zaalvoetbaltoernooi 
weer van start

Verlies voor dames 
en heren ZSC

Door deze overwinning 

schuiven onze plaatsge-

noten op naar de tweede 

plaats op de ranglijst, achter 

Aristos. Komende zondag 

spelen de ZSC’ers om 12.15 

uur thuis tegen KDO uit 

Het is het oude liedje 

dat dit jaar bij Zandvoort 

speelt: blessures. Wel heb-

ben de Zandvoortse coa-

ches de Amerikaan Nathan 

Thompson aan kunnen trek-

ken maar die was niet opge-

wassen tegen Bas Wijnmalen. 

Ook Sander Koning was niet 

in staat een punt voor TCZ 

te scoren. Frank Clausing 

pakte, net als ploegmaat 

Wijnmalen, met 7-5 de derde 

set. Ook de dames single par-

tijen bleven in het Haagse. 

Nicolette van Uitert was met 

twee keer 6-3 de meerdere 

van Suzanne Trik en Steffie 

Weterings had geen kind 

aan de Zandvoortse inval-

ster Laurette van der Knaap: 

6-1, 6-0.

Het heren dubbel bracht het 

eerste Zandvoortse punt.  

Koning/Thompson waren 

met 3-6 en 4-6 te sterk voor 

het Haagse duo Wijnmalen/

Op initiatief van Marcel 

Schoorl en Abrahim El 

Bakkali zal iedere dag om 

18.45 uur een wedstrijd door 

de jeugd gespeeld worden. 

Daarna begint om 19.30 uur 

het toernooi. In de eerste 

ronde zullen de teams, die 

in 7 poules zijn ingedeeld, 

een halve competitie spe-

len waarna een schifting zal 

De dames, bij wie de gebles-

seerde werpster Wilma van 

Riemsdijk vervangen werd 

door Willy Balk (3x3-slag 1x4-

wijd 9 honkslagen tegen, 

haar veld maakte 3 fouten), 

namen in de eerste inning 

een 4-0 voorsprong. Laura 

en Ank Koning, Martina 

Balk en Sonja Koper sloegen 

honkslagen en wisten de 

thuisplaat te bereiken. In de 

2e inning kwam DSS beter in 

het spel en ontspon zich een 

leuke wedstrijd. Na de 6e in-

ning was de stand gelijk, 7-7. 

Een puntendeling leek het 

meest waarschijnlijke resul-

taat, dat zou de spelverhou-

dingen goed hebben weer-

geven. Maar wat ZSC niet 

lukte was wel weggelegd 

voor de Haarlemse dames, 

die twee honkslagen produ-

ceerden en daarmee de 7-8 

winst toch nog mee naar 

Haarlem namen. Martina 

Balk was met 3 honkslagen 

uit 4 slagbeurten de beste 

Zandvoortse slagvrouw.

De Kwakel, de nummer 4 in 

de competitie. Het is de op 

één laatste wedstrijd van 

het buitenseizoen, de laat-

ste wedstrijd is op zondag 

24 mei in Purmerend tegen 

Vido 2.

Clausing. Uitert/Weterings 

hadden drie sets nodig om 

Trik/Van der Knaap in het da-

mes dubbel te verslaan: 4-6, 

6-2, 6-3. De mixed dubbels 

waren voor onze ‘plaatsge-

noten’. Trik/Koning moesten 

alles uit de kast halen om 

Uitert/Clausing aan de zege-

kar te binden. In de tiebreak 

van de derde set moesten 

de Hagenaars buigen voor 

hun opponenten. Van der 

Knaap/Thompson hadden 

het een stuk gemakkelijker. 

Weterings/Wijnmalen haal-

den met twee keer 3-6 bakzeil 

waarna de wedstrijd met een 

5-3 stand werd beëindigd. 

Komende zondag speelt TZC 

thuis tegen Lotto/Meppel 2. 

De laatste thuiswedstrijd van 

dit seizoen op tennispark De 

Glee begint om 10.00 uur met 

de dames singlepartijen, ge-

volgd door de heren singles, 

de dubbels. De mixed dub-

bels sluiten de wedstrijd af.

worden toegepast, waarbij 

de bovenste 2 teams naar 

de top van het schema 

zullen gaan en de andere 

2 naar de onderste helft. 

Iedere avond, met uitzon-

dering van de feestdagen, 

zal er gespeeld worden. De 

finales worden gespeeld op 

26 juni aanstaande vanaf 

19.30 uur.

Heren
Net als in de verloren thuis-

wedstrijd tegen Kinheim, 

begonnen de mannen ook 

uitstekend aan de uitwed-

strijd tegen RCH Pinguins 

2. Peter Douma en Jeroen 

van ’t Wout zetten ZSC via 

2 honkslagen al in de 1e in-

ning op een 0-2 voorsprong, 

welke, via runs van Jeroen 

van Soest in de tweede slag-

beurt en Danny van Soest 

en Ben Draijer in de 3e in-

ning, opliep tot 0-5. 

In de gelijkmakende derde 

slagbeurt kreeg RCH ech-

ter zodanig vat op werper 

Tjeerd Buijs (1x3-slag, 2x4-

wijd, 20 honkslagen te-

gen) dat de thuisclub terug 

kwam tot 5-5. In de 4e, 5e en 

6e inning produceerde RCH 

respectievelijk 5, 2 en 3 runs 

zodat ZSC na zes innings 

met 15-5 aan het kortste 

eind trok. De Zandvoortse 

aanval produceerde 5 honk-

slagen, waarvan 4 in de 1e 

en 2e inning

De handbaldames van ZSC hebben afgelopen zondag een 

meer dan klinkende overwinning behaald. Wijk aan Zee, 

hekkensluiter met nul punten, werd met de alleszeggende 

cijfers van 23-9 vernederd. 

Het eerste gemengde zondagteam van Tennisclub Zand-

voort (TCZ) is er opnieuw niet in geslaagd om een wedstrijd 

winnend af te sluiten. In Den Haag was HLTC De Metselaars 

met 5-3 te sterk voor de ‘Zandvoorters’ die echter alles nog 

in eigen hand hebben om in de Hoofdklasse te blijven. TCZ 

heeft de thuiswedstrijd tegen het tweede team van Lotto/

Meppel en de uitwedstrijden tegen de reserves van het Am-

sterdamse Popeye Gold Star en Shot uit Zeist nog tegoed.

Voor de 39e keer is het grote Zandvoortse zaalvoetbal-

toernooi weer van start gegaan. Het is waarschijnlijk een 

unicum in Nederland. Afgelopen maandag was de aftrap. 

28 teams, maar liefst 5 teams meer dan vorig jaar, hebben 

zich bij de organisatie aangemeld. De opzet is iets gewij-

zigd ten aanzien van de andere jaren.

Zowel het dames- als herenteam van ZSC hebben hun 

wedstrijd verloren. De dames leden op eigen veld een 

nipte 7-8 nederlaag tegen DSS 6, terwijl de heren in de 

uitwedstrijd tegen RCH Pinguins 2 kansloos met 15-5 ver-

slagen werden. 

handbaltennis

zaalvoetbal

softbal

De Zandvoortse verdediging aan het werk

Bewoners “Groene Hart” let op!
Wilt u het “groene hart” echt groen houden?

Wilt u éénrichtingsverkeer?

Wilt u parkeervakken?

Wilt u drempels?

De VVD hoort graag wat u wilt in uw buurt!

 
Stuur een email naar fractie@vvdzandvoort.nl of schrijf naar

Fractie VVD Zandvoort-Bentveld, Van Stolbergweg 2, 2042 NW Zandvoort

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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Zeevruchtenrisotto
‘Slank’ hoofdgerecht voor 4 personen.

1 etl olijfolie,

25 gr. boter,

1 kleine ui, gesnipperd,

2 tenen knoflook, gehakt,

300 gr. risottorijst,

1 ltr. kippenbouillon, 

 zelfgemaakt, pot of tablet,

± 350 gr. gemengd zeefruit (of  

alleen mosselen, gamba’s of garnalen),

150 gr. doperwten, diepvries,

versgemalen zwarte peper,

1 citroen, in parten.

Bereiding:
Verhit de olie samen met de boter en fruit hierin ui en knoflook. Voeg de rijst toe en schep het geheel om tot de rijst 

glazig is. Giet beetje bij beetje 2/3 deel van de bouillon erbij. Voeg na 10 minuten de zeevruchten en de doperwten 

toe. Schep alles om en voeg weer beetje bij beetje de helft van de overgebleven bouillon toe. De rijst is na circa 20 

minuten beetgaar. Voeg eventueel nog zoveel bouillon toe tot de risotto dik en vloeibaar is. Bestrooi met versgemalen 

zwarte peper en garneer met parten citroen. Variatietip: De risotto word nog lekkerder als u tegelijk met de bouillon 

een half glas droge witte wijn bij de rijst giet. Serveren met ciabatta.

Benodigdheden:

    5 26       9 3

 5         8 21\4    

 6   23 12\14        

   24      30

   13    12\14      

   14   15\20

   7 10\24           12

 25           16   

 7           7

 JA       GH     FFDH  
   x   =    
 +   -   +  
 JH   KE   CA  
   -   =    
           
 KEA          KA     FGGA  
   x   =    

    5 26         9 3

 5 4 1     8 21\4 3 1

 6 1 5 23 12\14 5 1 6 2

   24 8 7 4 3 2 30  

   13 3 2 8 12\14 6 8  

   14 9 5 15\20 8 3 9  

   7 10\24 3 6 4 9 2 12

 25 2 8 6 9   16 7 9

 7 5 2       7 4 3

 76 x 30 = 2280          

 +   -   +

         
 70 - 14 = 56

         

 =   =   =   

 146 x 16 = 2336

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

De oplossing staat onderaan deze pagina

De oplossing staat onderaan deze pagina

Jaarlijks houdt de Dierenambulance van de Dierenbescherming Afdeling Haarlem & Om-

streken in deze tijd haar collecte. Voor Zandvoort is dat in de week van 18 t/m 23 mei. De 

organisatie is echter nog dringend op zoek naar collectanten!

Dierenbescherming is met spoed 

op zoek naar collectanten 

In Zandvoort ziet u de die-

renambulances dagelijks 

rijden, met gewonde en ge- 

vonden dieren richting het 

Dierentehuis in de Kees-

omstraat. Vaak is eerst nog 

een bezoek aan de dierenarts 

noodzakelijk. De opbrengst 

van de collecte is van groot 

belang om de dierenambu-

lances te kunnen laten rijden. 

Dierenbescherming Afdeling 

Haarlem & Om streken is op 

zoek naar mensen die een 

paar uurtjes zouden willen 

collecteren in Zandvoort. 

In de aankondiging van het Oude Halt 

Straatvoetbaltoernooi, in de editie van de 

Zandvoortse Courant van vorige week, is een 

storende fout geslopen. In het artikel staat als 

datum 20 mei genoemd. Dat moet echter 20 

juni zijn. Onze excuses voor het ongemak.

Rectificatie

 

 Café Oomstee
De beste Jazz, beleef 't mee!

Vrijdag 15 mei, aanvang 21.00 uur:

Jzzzzzp!
Bekend van de grote podia!

PePe Ficher - zang,

Thomas Streutgers - tenorsax, Arnold Smits - gitaar,

Dre Voorwinden - contrabas, Daniel Casy - drums.

Vrijdag 29 mei, aanvang 21.00 uur:

Dirk Jan Vennik
Boogie Woogie & Blues

Top amussement in hét Jazzcafé van Zandvoort!

Zie www.oomstee.nl voor verdere informatie.

Voor meer informatie of aan-

melden: tel. 023-524 6899.

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.
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(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

Ons aanbod:
Adres  Vraagprijs
Burg. van Fenemaplein Garage 226 €    20.000,- NIEUW
De Schelp  81 €  119.000,- 
Tjerk Hiddesstraat  21 VERKOCHT
Barendsestraat, Haarlem 7a/b €  199.000,-
Schuitengat  45 VERKOCHT
De Favaugeplein 21/5 €  199.000,-
Hogeweg 22/10 VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Secr. Bosmanstraat 23 VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Burg. Van Fenemaplein 22/10 VERKOCHT
Oranjestraat 15zw €  210.000,- 
Potgieterstraat 30 €  214.500,- 
Spoorbuurtstraat 10 €  219.000,- 
Trompstraat 13/1 €  219.000,-
Da Costastraat 5 €  229.000,- NIEUW
M van Sint Aldegondestraat1 VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Burg.van Fenemaplein 4/6 €  229.500,- 
Jac. van Heemskerckstraat  65 €  235.000,- 
Jac. Van Heemskerckstraat  67 VERKOCHT
Trompstraat 5/2 €  237.500,- 
Burg. van Fenemaplein 19/13 €  239.000,- NIEUW
Dr. J.G. Mezgerstraat 41 €  239.000,- 
Thorbeckestraat 70 €  239.000,- 
Trompstraat 5/7 €  239.000,- 
Van Galenstraat 216 €  239.500,- 
Tjerk Hiddesstraat 4/1 €  244.500,- 
Trompstraat 15/6 VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

De Ruyterstraat 6/6 €  249.000,- 
Jac van Heemskerckstraat  17 €  249.000,- 
Koninginneweg 9rd €  249.000,- 
Ronald Ketellapperstraat 35 €  249.000,- 
Da Costastraat 23 VERKOCHT
Tjerk Hiddesstraat 4/5 €  249.000,- 
Vogelenzangseweg, Vogelenzang 372d €  259.000,- NIEUW
Verzetsplein 20 €  265.000,- 
Passage 3/21 €  269.000,- 
Sara Roosstraat 28 €  269.000,- 
Swaluestraat 29A €  269.000,- 
Van Lennepweg 143 €  274.500,- 
M van Sint Aldegondestraat13 €  279.000,- 
Trompstraat 17/2 €  279.500,- 
Sara Roosstraat 52 €  284.000,- 
Kochstraat 21 €  287.500,- 
Burg.van Alphenstraat 61/37 €  289.000,-NIEUW
Fahrenheitstraat 64 VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Van Loghemstraat, Haarlem1 €  289.000,- 
Piet Lefertsstraat 30 €  299.000,- 
Turfmarkt, Haarlem 8brd VERKOCHT
Celsiusstraat  200 VERKOCHT
ir. E.J.J. Kuindersstraat 11/11 €  319.000,- 

Stationsplein 15/5 €   325.000,- 
Stationsplein 15/12 €   329.000,- 
Valkenburgerplein, Heemstede 6III €   329.000,- 
Jac van Heemskerckstraat 11 €   337.500,- 
Stationsplein 13/11 VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Van Lennepweg 155 €   349.000,- 
Van Speijkstraat 2/37 €   349.000,- 
Brederodestraat 28 VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Westerstraat 9 €   379.000,- 
Hogeweg 30A-7 €   390.000,-  v.o.n.
Van Speijkstraat 2/147 €   398.000,- 
Van Speijkstraat 25 €   398.000,- 
Burg. Van Fenemaplein  13/11-13 VERKOCHT
Swaluestraat 31B €   425.000,- 
Hogeweg 30A-6 €   439.000,-  v.o.n.
Jan Snijerplein 3 €   450.000,- 
Wilhelminaweg 42 €   450.000,- 
Oosterparkstraat 26 €   459.000,- 
Prinsenhofstraat 5B €   465.000,- 
Hogeweg 30A-10 €   475.000,- v.o.n.
Max Euwestraat 15 €   475.000,- 
Kostverlorenstraat 116 €   479.000,- 
Burg. Engelbertsstraat 70 €   495.000,- 
Dr. J. G. Mezgerstraat 24 €   519.000,- 
Jhr. Q.van Ufordlaan 39 VERKOCHT
Witte Veld 66 €   575.000,- 
R. Ketellapperstraat 20 VERKOCHT
Van Speijkstraat 2/195 €   579.000,- NIEUW
Dr. J. G. Mezgerstraat 133 €   595.000,- 
Swaluestraat 11 €   598.000,- 
Zandvoortselaan 12 €   598.000,- 
Kromboomsveld 32 VERKOCHT
Dr. J. P Thijsseweg 22 €   649.000,- 
Wilhelminaweg 13 €   649.000,- 
Jhr. Q van Ufordlaan 27 €   695.000,- 
Wilhelminaweg  10 VERKOCHT
Grote Krocht 14 €   735.000,- 
Kostverlorenstraat 61 VERKOCHT
Kostverlorenstraat 45 €   769.000,- 
Zeestraat  58 VERKOCHT
Zandvoortselaan 113 €   895.000,- 
Boulevard Barnaart 16 €   915.000,- 
Kostverlorenstraat 94 €   995.000,- 
Hogeweg 30A-15 VERKOCHT
Max Euwestraat 20 € 1.163.000,- 
Kostverlorenstraat 98 € 1.175.000,- 
Frans Zwaanstraat 74 € 1.250.000,-
Hogeweg  92 € 1.295.000,- 
Boulevard Paulus Loot 65 € 1.495.000,- 
Brederodestraat 109 € 1.995.000,- 
Herman Heijermansweg 8 € 2.700.000,- NIEUW

Burg. Van Alphenstraat 61/37
Dit hoekappartement op de 8e verdieping, heeft prachtig uitzicht over de zee, 
een zonnig balkon op het zuidwesten, ruime keuken, moderne badkamer en de 
slaapkamer geeft toegang tot het tweede balkon met zeezicht.
Het gerenoveerde complex ‘Residentie Santhorst’ beschikt over 2 liften en een af-
gesloten parkeerterrein voor de bewoners. Tevens kunnen we u nog een garage 
aanbieden welke aan de zuidzijde van het complex gelegen is.

Geheel voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing •	
Elektrisch bedienbare zonwering aan zeezijde•	
Voormalig 4 kamer appartement•	
Veel lichtinval door hoekligging•	
Berging in de onderbouw•	
Portiekappartement, rustige opgang slechts 2 appartementen op deze etage•	
Woonoppervlakte ca. 82 m² •	

Vraagprijs € 289.000,-- 

Burg. Van Fenemaplein 19/13
Op de hoogste verdieping (7de etage) gelegen royaal appartement met een 
balkon over de gehele breedte aan zowel land- als zeezijde. Dit oorspronkelijke 
4 kamer appartement is zodanig verbouwd dat er een extra ruime woonkamer, 
eetkeuken en slaapkamer zijn ontstaan. Het complex beschikt over een lift en 
er is een berging in de onderbouw. In de directe nabijheid vindt u het openbaar 
vervoer, supermarkt, het centrum en uiteraard boulevard, strand en zee!

Eventueel 2 garages separaat te koop •	
Veel kastruimte•	
Parkeren middels vergunningensysteem •	
Woonoppervlakte ca. 100 m²•	

Vraagprijs € 239.000,-- 

kerkplein ca. 1900
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Zaterdag is een grootscheepse reddingsoefening voor de 

Zandvoortse kust gehouden. Een aantal disciplines heeft 

nauw samengewerkt om een groot aantal passagiers van 

een ‘ferry’ van boord te halen bij een brand. Naar verluidt 

was het de grootst opgezette oefening, in zijn soort, ooit.

De Koninklijke Marine, de 

kustwacht, KNRM en dien-

sten aan de wal als GG&GD, 

brandweer, ambulance en 

politie moesten er voor 

zorgen dat 500 passagiers 

(figuranten) zo spoedig 

mogelijk van boord van de 

voor de Zandvoortse kust 

in brand geraakte ‘King of 

Scandinavia’ werden geëva-

cueerd. Sommigen werden 

via helikopters van de marine 

van boord gehaald. Alle pas-

sagiers werden in IJmuiden 

aan wal gezet en opgevangen 

in een sporthal. Hier werd ge-

test hoe slachtofferhulp op 

zo een grote schaal verloopt. 

Daar waren medewerkers van 

gemeente Velsen, de politie 

en ambulancemedewerkers 

bij betrokken. Tevens was het 

voor rederij DFDS Seaways uit 

Denemarken, eigenaar van 

het schip, een mooie gele-

genheid om haar eigen hand-

leiding in geval van nood te 

oefenen. Het aantal mede-

werkers aan de oefening, die 

ook voor de Veiligheidsregio 

Kennemerland van groot be-

lang was, was het dubbele 

van de figuranten: ruim 1000. 

De oefening was naar eerste 

berichten geslaagd alhoewel 

er nog een officiële evaluatie, 

met rapport, zal komen.

Reddingsoefening voor 
Zandvoortse kust

vervolg op pagina 3

Bezoekers verlaten de voorlopig laatste A1GP van Zandvoort | Foto: Chris Schotanus

Twee wereldevenementen die de afgelopen jaren binnen de Zandvoortse gemeente-

grenzen werden georganiseerd, zullen vanaf volgend jaar naar elders in Nederland ver-

huizen. De A1GP gaat voor de komende 5 jaar naar het TT-circuit in Assen en het KLM 

Open zal voor drie jaar de tenten op de Hilversumsche Golf Club opslaan.

Twee topevenementen 
weg uit Zandvoort

overeenkomst. Het is voor 

deze regio een ontzettende 

oppepper en biedt veel mo-

gelijkheden voor de toe-

komst”, zei de premier. Ook 

de voorzitter van de A1GP-

organisatie Tony Teixeira re-

ageerde verheugd: “Assen is 

een baan met veel historie. 

Er hebben veel grote eve-

nementen plaatsgevonden, 

zowel op 2 als op 4 wielen.”

Zandvoort raakt dus een 

spraakmakend evenement 

kwijt. Aan de andere kant 

is er nu weer ruimte om de 

Masters of Formule 3 defi-

nitief terug te halen naar 

het beroemde duinencircuit 

en kan er verder nagedacht 

worden over de invulling van 

de geluidsdagen die zo goed 

als zeker naar 12 stuks per 

jaar zullen gaan. En, niet te 

vergeten, met de DTM heeft 

Zandvoort nog een zeer aan-

sprekend race-evenement in 

huis.

Stichting Eén Zandvoort, bij 

monde van Lana Lemmens, 

betreurt de beslissing van 

de A1GP-organisatie om de 

race voor de komende 5 jaar 

op Assen te rijden. Stichting 

Eén Zandvoort heeft er al-

les aan gedaan om tijdens 

de A1GP allerlei activiteiten 

te organiseren om het zo 

de fans het naar hun zin te 

maken, de ondernemers een 

financiële impuls te geven 

en daarnaast Zandvoort als 

badplaats een goed voorko-

men te geven. Het streven 

van de stichting verandert 

echter niet en ze zullen zich 

in de toekomst zeker weer 

inzetten tijdens andere eve-

nementen, al dan niet op het 

circuit.

5 237 15Actueel Cultuur Actueel Tennis
Raad Amsterdam
tegen fietspad
in duinen

Goede start
Week van
de Zee

OCK Het Spalier
helpt kinderen
goed op weg

Uitstel door
spelbreker Pluvius

5e jaargang • week 21

21 mei 2009
Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld
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Nieuw bij 
SEA OPTIEK:

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Gratis 
1 maand zachte 
contactlenzen 
uitproberen!

De Mannetjes

Oefening op
cruiseschip

‘Laat die zeehaven 
maar komen’

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• Vers Fruitschelpje € 1,50 

Bij inlevering van het  
aktie strookje   

5 grote krentenbollen € 1,50  

Stap ook eens binnen voor  

een lekker belegd broodje  

met één van onze heerlijke 

ambachtelijke salades en  

een lekker kopje koffie

De gemeenteraad vergadert op 
26 mei 

en de commissie Projecten en Thema’s op 
27 mei.

De agenda’s vindt u in de gemeenteadvertentie. 

 

De A1GP is voor Zandvoort 

voltooid verleden tijd. De 

directie van Circuit Park 

Zandvoort vindt het onver-

antwoord om een bedrag 

van 2,5 miljoen euro (oplo-

pend naar 4,5 miljoen euro in 

het vierde jaar) uit te geven 

om de race op Zandvoort te 

houden. “Zo een investering 

deden wij ook al eens in 1985 

toen de Formule 1 bolides 

hier nog rondreden. Het be-

tekende een faillissement in 

1988 en dat willen wij deze 

keer vermijden”, aldus CEO 

Erik Weijers.

Het voor Zandvoort zeer 

trieste nieuws maakte pre-

mier Jan Peter Balkenende 

zaterdag op het TT-circuit 

van Assen bekend. De eerste 

race zal er op 14 tot en met 

16 mei 2010 gereden wor-

den. “Ik vind het belangrijk 

nieuws, deze multi-jaren 

Het cruiseschip waarmee geoefend werd

Zondag 24 mei:

VOORJAARS
MARKT

(zie advertentie op pagina 13)
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Je weet het soms niet meer: 

cadeautjes. Wat moet je in 

hemelsnaam kopen voor ie-

mand die alles al heeft? Ik 

denk dat iedereen met dit 

probleem worstelt. “Een bloe-

menbon”, oppert mijn oud-

ste zus. Ze weet het ook niet 

meer. “Die heb ik al zo vaak ge-

geven”, mopper ik, “laten we 

nou iets anders bedenken.” 

Een paar dagen later rijden 

we over Hollands dreven, op 

naar Katwijk. Een uitmuntend 

idee, dat zo maar in ons op-

borrelde: laten we een uitje 

organiseren. In deze grappige 

badplaats kun je nog goed-

koop parkeren. Het Katwijks 

Museum ligt midden in het 

centrum, tegenover een grote 

supermarkt met op 500 me-

ter het strand. We worden 

enthousiast ontvangen door 

drie vrijwilligers (er zijn er 

400!). Het is een verademing 

om binnen te lopen. Grote 

ruimtes, glazen vitrines vol 

zelfgebouwde schepen uit 

het verleden. Het is er zo groot 

dat je bijna verdwaalt. De aar-

dige 60+ mijnheer die zo nu 

en dan met ons mee wandelt, 

wijst de route. Prachtige schil-

derijen hangen in de ruime 

kamers. Temperatuur en voch-

tigheid worden professioneel 

op peil gehouden. Stijlkamers, 

comfortabel gemeubileerd. 

Een enig oud textielwinkel-

tje. Het toont vergane glorie. 

Nachtgoed, gesteven boorden 

en stoffen knopen. We zien 

een oud, Katwijks kamertje. 

Gluren zo maar naar bin-

nen. We krijgen uitleg over 

de porseleinen hondjes op 

de schoorsteenmantel. “De 

dame van het huis zette ze 

voor het raam. Stonden ze 

staart aan staart, dan was 

de dame ‘bezet’. Neus aan 

neus neergezet, was ze vrij!” 

De vrijwilliger vertelt leuke 

anekdotes. Soms verdwijnt 

hij spoorslags. Laat ons rus-

tig ronddolen. Kijk, dit bedoel 

ik nou met “Museum”. 

Daar kan Zandvoort 

een voorbeeld aan ne-

men. Ach, het gras zal 

altijd groener zijn aan 

de andere kant van de 

heuvel! 

cartoon Hans van Pelt

vervolg - pagina 1 

Cadeautje 

column

De vier geschoren heren voor het goede doel

Het wordt weer rustig op de Kennemer

Annemieke Schep knipt het lint door

De 24 uuruitzending van ZFM door Roy van Buuringen vanuit 

café Het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein heeft 

een zeer hoog bedrag voor KiKa opgeleverd. Mede door een 

aantal grote, maar ook kleinere, donaties stond de teller om 

17.00 uur op het respectabele bedrag van € 10.500!

“Ik had dit nooit verwacht. 

Wat een geld! Ik dank dus 

iedereen hartelijk die een 

bijdrage, financieel dan 

wel hand- en spandien-

sten, heeft geleverd”, zei de 

vriendelijke presentator/

organisator. Door dit resul-

taat, en mede omdat er op 

geboden was, moest Van 

Buuringen na afloop on-

der het mes. Al zijn lokken 

KLM Open
Het was eigenlijk vorig jaar 

al duidelijk dat de leden, 

tevens mede-eigenaren, 

van de Kennemer Golf en 

Country Club niet echt veel 

trek meer hadden om het cir-

cus van het KLM Open te fa-

ciliteren. De prachtige baan, 

volgens velen de mooiste 

moesten er aan geloven 

en niet alleen die van hem. 

Ook ZFM-programmaleider 

Jacques Jongmans, pen-

ningmeester Rob Harms en 

het hoofd van de technische 

dienst van de Zandvoortse 

radio, Daniël Lefferts, kwa-

men kaal uit deze monster-

uitzending. Omdat er nog 

donaties toegezegd zijn, 

kan Van Buuringen pas over 

link course in Europa en ver 

daarbuiten, had erg te lijden 

onder het vele publiek en 

de andere bezigheden, zo-

als promodorp en het faci-

literen van de grote schare 

mediavertegenwoordigers. 

Natuurlijk waren daar qua 

vergoeding goede afspra-

ken met de organisatie over 

Zeer geslaagde 24 uuruitzending ZFM

een aantal dagen het juiste 

bedrag voor KiKa bekend 

maken.

KiKa-beren
Tijdens de actie in het 

Wapen van Zandvoort zijn 

de beroemde KiKa-beren te 

koop aangeboden en ze gin-

gen bijna als zoete broodjes 

over de toonbank. Het laat-

ste exemplaar werd door de 

medepresentator van het 

laatste uur, burgemeester 

Niek Meijer, gekocht. Meijer 

wil hem ter beschikking stel-

len aan het kind dat de beste 

motivering naar hem mailt. 

Stuur een e-mail waarom 

jij die beer verdiend naar 

burgemeester@zandvoort.

nl, misschien is hij dan wel 

voor jou!

KiKa Artiestengala
Komende vrijdag is er weer 

een evenement voor KiKa. 

Dan is het KiKa Artiestengala, 

eveneens georganiseerd 

door Van Buuringen, in de 

tent van Circus Rigolo. Een 

groot aantal artiesten zal 

dan voor het goede doel  

optreden. Gegevens over 

aanvangstijd, entree en  

artiesten zijn te vinden op 

www.kika-zandvoort.nl.

gemaakt maar het herstel 

duurde iedere keer erg lang. 

Maandagavond hebben de 

leden van de Hilversumsche 

Golf Club goedkeuring gege-

ven aan het plan om het KLM 

Open in 2010 naar hun baan 

te halen. Nadat de golfclub 

recent de baan heeft aan-

gepast en verlengd, blijkt 

de conditie van de baan zo-

danig goed te zijn dat het 

verantwoord is om de KLM 

Open te ontvangen. “We 

zijn erg blij dat we volgend 

jaar dit mooie evenement 

tijdens onze centenary weer 

op onze baan kunnen ont-

vangen”, aldus de voorzitter 

Age Fluitman na de verga-

dering. Dit jaar zal het KLM 

Open dus, van 20 tot 23 au-

gustus, voor het laatst op de 

banen van de Kennemer Golf 

& Country Club worden ge-

speeld. Li
e

n
ke

 B
ru

g
m

a
n

familieberichten

burgerlijke stand
9 MEI - 15 MEI 2009

Ondertrouwd:
Bootsma, Wilco en: Heij, Irene Marleen.

Verschoor, Simon en: Wolters, Anna Maria Jacoba. 

Versteege, Jan Peter en: Poelmann, Marion Yvonne Cécile.

Gehuwd:
ter Hove, Celal en: van der Donk, Silvia Patricia Maria.

Brune, Pieter en: Paap, Sylvia.

van Beek, Johannes Petrus Adrianus en: Poots, Alma Johanna. 

Overleden:
Hoogendijk geb. Hakhoff, Leuntje Willemina, oud 81 jaar.

van Egmond, Johannes, oud 82 jaar.

Wobma, Johann Joseph, oud 70 jaar.

Steen, Ivar, oud 41 jaar.

ZONDAG 24 MEI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur mevr. M. Wassenaar

RK Parochie Antonius & Paulus, 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur pastor D. Duijves

kerkdiensten 

Weer of geen weer
altijd gezellig!

Reserveren:023-5713200
www.beachclubtien.nl

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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restaurant aan het strand
waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
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colofon

Dankbetuiging

 

Op Moederdag hebben wij

 

Adri Flora Zonneveld-Paap
 

naar haar laatste rustplaats gebracht.

Wij willen iedereen van harte bedanken

voor de steun en warmte die wij in deze

moeilijke tijd hebben ontvangen.

 

Bertus

Bert en Mark

Berlinda en Michael

 Sam, Morris

Wim en Hannie

Marjolein

       

 wordt 26 mei 30 jaar
Hartelijk gefeliciteerd!

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 
Zaterdag 16 Mei heeft Sam’s Kledingactie voor Mensen  

in Nood in 13 gemeentes in de regio, waaronder Zandvoort, 

een kledinginzamelingsactie gehouden. In totaal werd er 

21.320 kg kleding opgehaald, waarvan 3.000 kg in Zandvoort.

Vorige week woensdag is de metamorfose die de Kop van 

de Zeeweg heeft ondergaan, officieel afgesloten. Directeur 

Chris de Vries namens de provincie, de Bloemendaalse wet-

houder Annemieke Schep en de Zandvoortse wethouder 

Wilfred Tates waren daarbij aanwezig. Mevrouw Schep ver-

richtte de openingshandeling door een over de ventweg ge-

spannen lint door te knippen.

De organisatie dankt ie-

dereen hartelijk die hier-

aan heeft bijgedragen. De 

opbrengst van de inzame-

lingsactie komt grotendeels 

ten goede aan een project 

in Kenia waarin geholpen 

De Vries memoreerde de 

lange tijd dat dit project 

in de planningfase heeft 

doorgemaakt. De gemeente 

Bloemendaal was niet erg 

happig maar had uiteindelijk 

toch haar medewerking toe-

gezegd met een mooi, veilig 

wordt de mensen minder 

kwetsbaar te maken in pe-

riodes van droogte. Voor 

meer informatie over Sam’s 

Kledingactie voor Mensen  

in Nood kunt u kijken op 

www.samskledingactie.nl. 

en naar verwachting ook 

functionerend verkeersplein. 

Tates was blij dat nu het op-

onthoud dat de laatste 2 jaar 

regelmatig voor kwam voor-

bij is. De toeristen kunnen 

nu Zandvoort via de Zeeweg 

gemakkelijker bereiken.

Opbrengst 

kledinginzamelingsactie

Metamorfose Kop Zeeweg 

ceremonieel afgerond
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VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

door Nel Kerkman

De Amsterdamse Water-

leidingduinen (AWD) zijn 

eigendom van de gemeente 

Amsterdam en worden be-

heerd door Waternet (voorheen 

Gemeentewaterleidingen). 

Natuurbeheer, drinkwaterwin-

ning en recreatie gaan hier al 

jaren goed samen. Al vele de-

cennia zijn wandelaars van 

harte welkom, ook buiten de 

wegen en paden. Verder be-

staat het recreatiebeheer on-

der andere uit het verbieden 

van honden en fietsers. Deze 

vorm van beheer is uniek in 

de Nederlandse duinen. In de 

meeste andere duingebieden, 

zoals de Kennemerduinen, 

mag men wel fietsen en ook 

(meestal aangelijnd) met de 

hond lopen. 

Combinatie 
recroduct en fietspad
De provincie Noord-Holland 

gaf allang aan mee te wil-

len financieren (met steun 

van Europese en provinciale 

subsidies) met een ecoduct 

tussen de AWD en Nationaal 

Park Zuid-Kennemerland 

(NPZK) maar stelde daarvoor 

als eis dat er dan een fietspad 

wordt aangelegd in de AWD. 

Het voorgestelde fietspad in 

combinatie met een recro-

duct betekende een vrijbrief 

voor meerdere fietspaden 

door de AWD. Hiermee zou 

dit duingebied volledig ont-

sloten raken en daarmee zijn 

unieke karakter van natuur, 

rust en ruimte definitief ver-

liezen. Dat was de belang-

rijkste reden voor de natuur-

verenigingen en vrijwilligers 

om tegen het fietspad te zijn. 

Door genoemde koppeling 

van recroduct en fietspad 

ontstond bovendien een on-

mogelijke situatie waardoor 

de natuurliefhebbers, net als 

de Amsterdamse gemeen-

teraad, onder druk werden 

gezet. 

Ecoduct
Nu de Amsterdamse com-

missieleden hebben aange-

geven tegen het fietspad te 

zijn, kunnen de voorstanders 

en wandelaars en trimmers 

uit Zuid-Kennemerland en 

Bollenstreek mogelijk blijven 

genieten van de natuur en de 

rust in dit prachtige gebied. 

Of het ecoduct zonder de R 

van recreatie en het beoogde 

fietspad doorgaat is (nog)  

onbekend. 

Met deze woorden houden de diverse natuurverenigingen in de regio Zuid Kennemerland 

nog een slag om de arm over de uitslag: geen fietspad in de Amsterdamse Waterleiding-

duinen. Natuurlijk zijn ze net als Stichting Duinbehoud en de Milieufederatie Noord Hol-

land ontzettend blij over de uitkomst van de Amsterdamse raadscommissie ruimtelijke 

ordening. Want een meerderheid van deze commissie (PvdA, Groen Links, SP en CDA) is 

tegen een fietspad door de Waterleidingduinen en men zal de verantwoordelijke wethou-

der adviseren om af te zien van de aanleg van het fietspad. 

Eerst zien en dan pas gelovenDierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Gerkestraat genomen. De 

hele operatie leverde een 

fikse file op.

Hardnekkige fiets

Een achtergelaten Gazelle 

merkfiets op het fietsenrek 

voor de vestiging van ABN-

Amro lijkt middelpunt te 

worden van een heftige dis-

cussie. Al wekenlang schijnt 

de ogenschijnlijk goedogen-

de herenfiets op één en de-

zelfde plaats in het fietsen-

rek een plaats in te nemen. 

Blijkbaar tot ongenoegen 

van een aantal trouwe ge-

bruikers van het genoemde 

fietsenrek die de betreffende 

fiets nu definitief achter het 

fietsenrek hebben gedepo-

neerd. Ook de gemeente 

schijnt daarover geïnfor-

meerd te zijn maar onder-

neemt geen stappen om de 

fiets definitief te verwijde-

ren. Waarom ook. Er 

is immers geen wet 

die bepaald hoe lang 

een fiets in een fiet-

senrek mag staan. 

En zeker niet een 

fiets die er ‘welva-

rend’ uitziet en ver-

der geen aanstoot 

geeft. Voor de eigenaar zeker 

een aansporing om zijn bezit 

snel op te halen en weer in 

gebruik te nemen.  

Toch bekeurd

Een inwoner van Zandvoort 

die zijn auto voor zijn eigen 

garage had geparkeerd, 

met daarin duidelijk zicht-

baar de mededeling dat 

het zijn eigen garage is, 

was uitermate verrast 

toen hij die weg wilde 

halen. Een waarschijn-

lijk wel zeer overijverige 

verbalisant had er een 

bekeuring van maar liefst 

€ 60 opgeplakt! In de mo-

tivering van de parkeer-

wachter stond dat het 

geparkeerde voertuig een 

uitrit volkomen blokkeerde 

waardoor het gebruik van 

de uitrit volledig onmoge-

lijk werd gemaakt. “Waar 

zijn ze nu mee bezig? 

Burgertje pesten of zo? Of 

misschien de kas spekken? 

Ik stond voor mijn eigen 

garage dus de uitrit hoef-

de helemaal niet gebruikt 

te worden. Zandvoorters 

kijk dus uit als u besluit 

voor uw eigen garage te 

parkeren”, waarschuwt de 

autobezitter. Een rare zaak. 

Misschien kan de afdeling 

Handhaving er nog eens 

naar kijken?

Provinciale Taizédienst
Voor vrijdagavond 5 juni 

heeft de werkgroep Taizé 

van Zandvoort verwante 

groepen uit de provin-

cie uitgenodigd. Het ge-

beurt al regelmatig dat 

Taizédiensten op verschil-

lende plaatsen over en 

weer worden bezocht. 

Op elke plaats gaat het 

er weer anders aan toe, 

maar de sfeer, de stijl en de 

liederen zijn over heel de 

wereld hetzelfde. Omdat 

bezoekers van elders ko-

men begint de dienst 

op 5 juni om 20.00 

uur, een half uur la-

ter dan gewoonlijk. 

Om 19.30 uur start 

het inzingen in de 

Protestantse kerk 

aan het Kerkplein. 

Meer informatie is 

te vinden op www.taize-

noord-holland.com      

Gratis naar museum
Op voorstel van het 

Zandvoorts Museum, heeft 

het college toegestemd om 

het museumbezoek gratis 

te maken voor mensen tot 

en met 18 jaar. Ook bezit-

ters van een museumkaart 

kunnen voortaan zonder 

te betalen het museum 

bezoeken. Met het be-

sluit volgt het college de 

landelijke afspraken die 

Minister Plasterk en de 

leden van de Nederlandse 

Museumvereniging heb-

ben gemaakt, gericht op 

een vrije (gratis) toegang 

voor jeugd tot 12 jaar. 

Tevens houdt het besluit 

in dat volwassenen voort-

aan € 2,25 (voorheen € 1,15) 

gaan betalen voor een be-

zoek aan het officieel ge-

registreerde Zandvoorts 

Museum. De wijzigingen 

worden met ingang van 

1 juni 2009 van kracht. 

Binnenkort valt in heel 

Zandvoort een coupon in 

de brievenbus waarmee 

gratis het museum kan 

worden bezocht.

Iets te lang

Bij het vernieuwde kruis-

punt van de ‘kleine Tolweg’ 

wilde een truck van de

Kostverlorenstraat naar 

de Dr. Gerkestraat maar 

kon de draai niet nemen. 

Vervolgens reed de lan-

ge truck eerst rechtdoor, 

daarna achteruit de ver-

keerde weghelft op van 

de kleine Tolweg en na 

veel gehannes en wegha-

len van de bloemenbak 

en het omverrijden van 

het paaltje werd uitein-

delijk de bocht naar de Dr. 

De stilte in de duinen blijft voorlopig | Foto: Chris Schotanus

De gemeentelijke meldlijn wordt nogal eens benaderd met de medede-
ling dat “hier in de straat weer een afvalbakje uitpuilt”.
Op zich is dat mogelijk, omdat de gemeentelijke afvalbakjes niet con-
stant en permanent 24 uur van de dag geleegd worden. Vaak is zo’n 
melding toch merkwaardig; want volgens de regels van het spel zou zo’n 
bak recent geleegd moeten zijn. De ledigingroute is daar op afgestemd..
En wat blijkt dan? Vrij snel nadat zo’n bakje, bedoeld voor afval van 
passanten, geleegd is, zijn er kennelijk buurtbewoners die zo’n afvalbak 
een ideale mogelijkheid vinden om huishoudelijk afval in te proppen, 
waarmee het ding dan gelijk weer helemaal vol is. Logisch dat er dan 
klachten komen en/of vervuiling van de buurt ontstaat. 
Een dergelijke handelwijze is niet bepaald motiverend voor de mede-
werkers van de reinigingsdienst en draagt niet bij aan een schone buurt.
Al eerder is in deze rubriek gewezen op het thema dat een schone 
leefomgeving een zaak is van meerder partijen samen: de inwoners, 
de toeristen en de gemeente. 
Ook op dit gebied geldt: samen houden we ZANDVOORT SCHOON!? 

HOE ZIT DAT MET DIE VOLLE AFVALBAKJES?

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier

Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50

Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag 

06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Geen zin om te koken?
Laat ons het lekker doen!

Tel.:023-5712633

Strandpaviljoen

De Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort bedankt  
alle vrijwilligers en de volgende bedrijven, voor hun inzet en bijdrage aan  

Koninginnedag en de 5 mei viering van 2009:

Tevens alle adverteerders in ons programmablad en alle inwoners van Zandvoort 
die een bijdrage aan de festiviteiten hebben gegeven

Gemeente Zandvoort
Gymnastiek vereniging OSS 
Stella Maris-St. Willibrordus Scouting
New Wave Muziekschool
Tjabo Zoetwaren Raadhuisplein
Filoxenia Grieks restaurant 
Kaashoek C. van der Maas, Haltestraat
Bertram & Brood Raadhuisplein
Vis Culinair Schoolstraat
San Remo Gelateria Italiana Schoolstraat

Advocaten praktijk Haltestraat
Café Neuf Haltestraat
Chin Chin Haltestraat
Ristorante Italiano Andrea Kerkplein
Café Koper Kerkplein
Mazzelmarkt Haltestraat
Strand Actief Victor Bol
Brandweer Post Zandvoort
Ab v/d Moolen Gemeenschapshuis
Deka Markt Oranjestraat

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 28,50 
Aspergesoep

iii
Hollandse asperges met beenham,  

gekookt ei, gekookte aardappels  

en Hollandaise saus

of

Hollandse asperges met huisgerookte 

zalm, gekookt ei, gekookte aardappels  

en Hollandaise saus 

iii
crème van amaretto, 

advocaat en mascarpone

Tweede pinksterdag geopend, 

dinsdag 2 juni gesloten

Geopend van dinsdag t/m zondag
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

AANBIEDING

Elke maandag in juni en juli:

4 = 2 ACTIE!

Als u met 4 personen op maandag komt dineren, 
betaalt u slechts voor 2 personen.

Tevens op maandag een dagschotel voor slechts € 6,50.

(Deze actie is niet mogelijk in combinatie met andere aanbiedingen)

Wapen van Zandvoort, ook voor uw (trouw)feest of partij.
 

Wij zijn geopend van donderdag t/m maandag 
Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl
Jeroen en Bart Schuitenmaker
tel: 023-8223780
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UW WONING KOPEN OF VERKOPEN? 
KIES DE ACTIEVE NVM MAKELAAR VAN ZANDVOORT!

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.

Vraagprijs: € 449.000,= k.k.

Vraagprijs: € 239.000,= k.k.

Vraagprijs: € 479.000,= k.k.

 

Zandvoort

 

Zandvoort

 

Zandvoort

 

Zandvoort

Fahrenheitstraat 38

Wilhelminaweg 31

Willemstraat 13

Kostverlorenstraat 47

Deze EENGEZINSWONING met voor- en achtertuin is gelegen in een prettige 

omgeving en beschikt over 3 slaapkamers en een zolderruimte. De ZONNIGE 

ACHTERTUIN (ca. 60m2) is gelegen op het ZUIDEN en beschikt over een achter-

om. Tevens wordt er een ZELFSTANDIGE GARAGEBOX aangeboden. De kinderen 

kunnen hier nog veilig op straat spelen en er zijn voldoende parkeermogelijk-

heden in de omgeving aanwezig.

• De woning dient gemoderniseerd te worden;

• Gelegen in een rustige, prettige woonwijk nabij scholen; 

• Vraagprijs garagebox: € 27.500,= k.k.

• Woonoppervlakte ca. 100 m2, perceeloppervlakte 152 m2;

• Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Parkeerplaats Van Speijkstraat Vraagprijs €15.750,= k.k.
Garagebox Trompstraat Vraagprijs €26.500,= k.k.Nieuw!
Swaluestraat 43 Verkocht
De Schelp 66 V.o.v.
De Schelp 50  Vraagprijs €115.000,= k.k.
De Schelp 55 V.o.v.
Bm. van Alphenstraat 55-14 Vraagprijs €154.500,= k.k.
Hogeweg 56-14 Vraagprijs €159.000,= k.k.
De Ruijterstraat 18 Verkocht 
De Favaugeplein 21-26 V.o.v.
Van Galenstraat 114 Vraagprijs €169.000,= k.k.
Van Galenstraat 30   V.o.v.
Kromboomsveld 15 V.o.v.
Dr. J.G. Mezgerstraat 73 Verkocht
Leidsevaart 150 te Vogelenzang V.o.v.
Stationsplein 17-4 Vraagprijs €205.000,= k.k.
Dr. CA Gerkestraat 51 zwart Vraagprijs €217.500,= k.k. 
Nassauplein 3 Vraagprijs €199.000,= k.k.
Spoorbuurtstraat 20 V.o.v.
Swaluestraat 23a Vraagprijs €229.500,= k.k.
Trompstraat 17-6 Vraagprijs €235.000,= k.k.
Ronald Ketellapperstraat 15 Verkocht
Kostverlorenstraat 54a Vraagprijs €239.000,= k.k.
Willemstraat 13 Vraagprijs €239.000,= k.k.Nieuw!
Schuitengat 65 Verkocht
Dr. CA Gerkestraat 30 rood Vraagprijs €239.000,= k.k.
Bm. van Alphenstraat 61-21 Vraagprijs €242.500,= k.k.
Schuitengat 51 Verkocht
Tjerk Hiddesstraat 2-5 Vraagprijs €249.000,= k.k.
Van Lennepweg 149 Vraagprijs €249.000,= k.k.
Fahrenheitstraat 38 Vraagprijs €249.000,= k.k.Nieuw!
Zuiderstraat 2B Vraagprijs €249.000,= k.k.
Van Lennepweg 119 Vraagprijs €254.500,= k.k.
De Ruyterstraat 2-1 Vraagprijs €259.000,= k.k.
Nieuwstraat 13 Vraagprijs €259.000,= k.k.
Marisstraat 19 Vraagprijs €259.000,= k.k. Nieuw!
Constantijn Huygensstraat 24 Vraagprijs €259.000,= k.k.
Verzetsplein 12 Vraagprijs €259.000,= k.k.
Spoorbuurtstraat 11B Vraagprijs €259.000,= k.k.
De Favaugeplein 29-2 Vraagprijs €259.000,= k.k.
Celsiusstraat 192-16 Vraagprijs €259.950,= k.k.  
 met garage
Sara Roosstraat 18 Vraagprijs €267.500,= k.k.
De Favaugeplein 21-31 Vraagprijs €269.000,= k.k.
Kromboomsveld 37 Verkocht
De Ruyterstraat 2-8 Vraagprijs €274.500,= k.k.
De Ruyterstraat 2-2 Vraagprijs €275.000,= k.k.
Kostverlorenstraat 72a Vraagprijs €279.000,= k.k.
Bilderdijkstraat 15 Vraagprijs €279.000,= k.k.
Oranjestraat 12-7 Vraagprijs €279.000,= k.k.
De Favaugeplein 43-2 Verkocht
Cort van der Lindenstraat 2-14 Vraagprijs €289.000,= k.k.
Haarlemmerstraat 49 Verkocht
Martinus Nijhoffstraat 5 Koopprijs vanaf €295.000,= k.k.
Koningstraat 17 Vraagprijs €299.000,= k.k.  
Martinus Nijhoffstraat 97 Vraagprijs €309.000,= k.k.
Fahrenheitstraat 44 V.o.v.
Beatrixplantsoen 9 Verkocht
Schoolstraat 9 Verkocht
Max Planckstraat 1 Vraagprijs €339.000,= k.k.
Van Ostadestraat 23 Vraagprijs €339.000,= k.k.
Voltastraat 2 Verkocht
Van Speijkstraat 2-27 Vraagprijs €349.000,= k.k.
Martinus Nijhoffstraat 101 Vraagprijs €349.000,= k.k.
Kostverlorenstraat 14a Vraagprijs €349.000,= k.k.
Dr. J.G. Mezgerstraat 26A Vraagprijs €365.000,= k.k.
Grote Krocht 4a Vraagprijs €369.000,= k.k.
Marisstraat 41 Vraagprijs €369.000,= k.k.
Van Speijkstraat 2-15 Vraagprijs €372.500,= k.k.
Westerparkstraat 19 Vraagprijs €389.000,= k.k.
Trompstraat 11 Vraagprijs €389.000,= k.k.
Van Lennepweg 2-6 Vraagprijs €389.000,= k.k. 
Van Ostadestraat 12 Vraagprijs €389.500,= k.k.
Jan Steenstraat 1 Vraagprijs €399.000,= k.k.
Willemstraat 29B Vraagprijs €399.000,= k.k.
Witte Veld 29 Vraagprijs €399.000,= k.k.
Hogeweg 68A Vraagprijs €399.000,= k.k.
Dr. CA Gerkestraat 4 Vraagprijs €399.500,= k.k.
Wilhelminaweg 50 Vraagprijs €429.000,= k.k. 
Brederodestraat 18 Vraagprijs €435.000,= k.k.
Oranjestraat 12-6 Vraagprijs €435.000,= k.k.
Dr. J.G. Mezgerstraat 135 Vraagprijs appartement   
  €439.000,= k.k.  
 Vraagprijs garageboxen
  €27.500,= p.s. k.k.
Frans Zwaanstraat 42C Verkocht
Dr. CA Gerkestraat 63 Vraagprijs €449.000,= k.k.
Haltestraat 54 Vraagprijs €449.000,= k.k.
Wilhelminaweg 31 Vraagprijs €449.000,= k.k.
Kostverlorenstraat 24 Vraagprijs €479.000,= k.k.
Kostverlorenstraat 47 Vraagprijs €479.000,= k.k.
Zeestraat 48 Vraagprijs €495.000,= k.k.
Matthijs Molenaarstraat 1 Vraagprijs €499.000,= k.k.
Max Euwestraat 23 Vraagprijs €519.000,= k.k.
Patrijzenstraat 10 Vraagprijs €519.000,= k.k.
Julianaweg 22 Vraagprijs €539.000,= k.k.
De Savornin Lohmanstraat 10 Vraagprijs €549.000,= k.k.
Brederodestraat 96 V.o.v.
Max Euwestraat 7 Vraagprijs €549.000,= k.k.
Tolweg 39 Vraagprijs €599.000,= k.k.
Thorbeckestraat 46 Vraagprijs €635.000,= k.k.
Schuitengat 3-5 Vraagprijs €649.000,= k.k.
Cort van der Lindenstraat 36 Vraagprijs €695.000,= k.k.
Cort van der Lindenstraat 44 Vraagprijs €895.000,= k.k.
Kostverlorenstraat 103 Vraagprijs €975.000,= k.k. Nieuw!
Ingenieur Friedhoffplein 11 Vraagprijs €1.149.000,= k.k.
  

Overig aanbod

Gelegen op een uitstekende locatie in het Groene Hart van Zandvoort dit 

charmante woonhuis in een zeer rustige woonomgeving op loopafstand van 

het centrum en de duinen. Het heeft een voor- en een diepe achtertuin, een 

ruime woon- en eetkamer, 3 slaapkamers en een hobbyruimte.

• Wonen in het groene hart, dit is uw kans!

• Diepe achtertuin met 2 terrassen én 2 siervijvers;

• Parkeren op eigen terrein mogelijk;

• Perceelgrootte: 228 m2, woonopp: ca.140 m2.

Deze unieke “Vissers” woning met een romantische uitstraling is gelegen 

aan een idyllische straatje in het gezellige centrum van Zandvoort doch in de 

luwte. Alle centrale voorzieningen en de zonnige terrassen zijn op loopafstand 

aanwezig! 

• Woning is gelegen aan een idyllische straat doch in de luwte;

• De woning heeft een zéér goede uitstraling; 

• Via de berging toegang naar Kanaalweg;            

• Woonoppervlakte ca. 85 m2, perceeloppervlakte 60 m2;

• Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Dit KARAKTERISTIEKE VRIJSTAANDE HERENHUIS is recentelijk GEHEEL GERENO-

VEERD. De woning beschikt over een royale woonkamer, een keuken met een 

schiereiland, 3 slaapkamers, een studeerkamer, een moderne badkamer en een 

VRIJSTAAND ZOMERHUIS. Het ROYALE PERCEEL bedraagt maar liefst 483 m2 en 

de ACHTERTUIN is 40 METER DIEP!! 

• Royale woning met een zomerhuis en een tuin van ca. 40 m. diep;

• Woning welke direct te betrekken is;

• Woonopp. ca. 160 m2, perceelgrootte 488 m2.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Meest verkopende makelaar van 
Zandvoort in 2008 (bron NVM)

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

VVV Zandvoort informeert u de komende weken 
over verschillende zaken waarvoor u als bewoner 
van Zandvoort ook bij de VVV terecht kunt. 
Deze week meer informatie over het

Beach arrangement 
In samenwerking met diverse strandtenten zijn er 
arrange menten samengesteld. Men kan dan denken aan 
een BBQ in een bepaalde “style” op het strand, lekker 
sportief op het strand, lunchen, cursus salsa dansen, een 
receptie, feestje of zelfs trouwen op het strand! Mocht u 
hier meer informatie over willen dan kunt u het beste con-
tact met ons opnemen want als we alle arrangementen 
in deze krant zouden plaatsen dan wordt wel heel veel…

Dit arrangement is te boeken via 
VVV Zandvoort, Bakkerstraat 2/B 
Telefoonnummer: 57 379 33
E-mail: marketing@vvvzandvoort.nl

evenementen agenda
mei

T/m 23

21+23 

21  

21  

22  

23-24  

24  

30-1  

31-1  

31  

Week 21 • 2009

Week van de Zee - Zandvoort

Circus Rigolo - Voorstelling - Parkeerterrein De Zuid

Motorday - Circuit Park Zandvoort

Schaaktoernooi - 29e Louis Blok Rapid 

Schaaktoernooi. Gemeenschapshuis 

Kika Artiestengala - Circus Rigolo, 

aanvang 19.00 uur

Historische Zandvoort Trophy - Circuit Park 

Zandvoort

Voorjaarsmarkt - Centrum Zandvoort

Pinksterraces - Circuit Park Zandvoort 

Braderie - Zandvoort (THIB)  

Muziekpaviljoen - Edatnight.com 

(the one man show band). 13.30 - 16.00 uur

Week van de Zee

Opening week van de zee
Zaterdag even na 14.00 uur is de Zandvoortse Week van de Zee met een minivoorstelling in circus Rigolo geopend. De 

stemming werd erin gebracht door plaatsgenoot Henk Jansen die het publiek mee liet zingen op het Lied van de zee. 

Stalmeester Dick Hoezee 

nodigde daarna wethouder 

Wilfred Tates van Toerisme 

uit in de piste voor de offi-

ciële handelingen. De wet-

houder bleek een rasartiest, 

hij droeg een haring gedicht 

voor waarmee hij zijn kennis 

over goede vis liet blijken. 

Ook een act met een ton die 

hij vulde met zeewater waar-

na hij die opende en waaruit 

een jonge dame met de blau-

we vlag verscheen, ging hem 

goed af. Als laatste kwam 

dichter bij zee Ada Mol een 

ode brengen aan de zee. Het 

geheel werd afgesloten met 

het eten van goede vis: ha-

ring dus.Officiële opening | Foto: Rob Bossink

Prominentenavond Circus Rigolo: dolle pret!

Druk bij Juttersmu-ZEE-um

Het was dolle pret afgelopen zaterdagavond in Circus Rigolo bij parkeerterrein De Zuid. Een groot aantal Zandvoor-

ters had zich bij circusdirecteur Dick Hoezee aangemeld om een aantal acts in de ring te brengen en daar hadden ze 

veel tijd aan training voor ingezet. Samen met spreekstalmeester Hoezee maakten ze er een dolle boel van, die de 

helaas weinige toeschouwers krom deed liggen van het lachen.

In feite was Hoezee, die 

geassisteerd werd door 

wethouder Wilfred Tates, 

de grote ster van de avond. 

Deze man heeft het vermo-

gen om in een paar woorden 

dermate grappig te zijn dat 

de tranen je over de wangen 

biggelen van het lachen, een 

ware taalkunstenaar. Dat 

doet niets af aan de presta-

ties van onze plaatsgenoten 

bij bijvoorbeeld acrobatiek, 

evenwichtskunst en derge-

lijke circusacts. Deze wer-

den gelardeerd door pro-

fessionele optredens van 

de medewerkers van Circus 

Rigolo en zo ontstond een 

zeer onderhoudende avond. 

Helaas was het aantal 

Zandvoorters die de zater-

dagavond wilden opofferen 

niet al te groot. De thuisblij-

vers echter hebben zeker 

wat gemist!Act van prominente Zandvoorters

Kinderspelen op het strand

In het Juttersmu-ZEE-um 

was het zondagmiddag tij-

dens de familiedag, in het ka-

der van de Week van de Zee, 

gezellig druk. Veel mensen 

en vooral ook veel kinderen 

genoten van het aanbod aan 

activiteiten. Het aquarium 

was natuurlijk zeer geliefd 

en met stomme verbazing 

keken zij naar die dappere 

Rob Bossink die zomaar  

een reuzenkrab uit het 

water opviste. Wel eng 

natuurlijk met die ont - 

zaggelijke scharen. Ook de 

microscoop stond goed in 

de belangstelling. Het ver-

haal daarbij ging erin als 

koek. Op het strand was het 

druk te noemen ondanks 

de fikse en frisse wind.  

IVN had een leuke stand in-

gericht en kreeg regelmatig 

bezoek waarbij veel vragen 

werden beantwoord.
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Voordat vader Ben Vlug in de mode terecht kwam, was hij districtmanager bij een geld- 

en waardetransport. De mode trok hem echter meer en op een gegeven moment ging hij 

op de markt staan met de voor Vlug zo herkenbare stijl in zeer speciale overhemden. Uit-

eindelijk startte hij 15 jaar geleden met een winkel in de Haltestraat (naast bloemenzaak 

Bluijs), die hij 10 jaar geleden verruilde voor de nu bekende shop in Jupiter Plaza. 

In samenwerking met zijn 

zeer vakkundige en gedreven 

zoon Dave (26) is een prach-

tige winkel ontstaan, die niet 

meer zoals vroeger uitslui-

tend bekend is om de grote 

maten, die zelfs tot 8 x Extra 

Large gingen. “Wij wilden 

van dat imago af, maar rich-

ten ons nu op mannenmode 

voor elk moment van de dag, 

voor leeftijden van 16 t/m 80 

jaar”, aldus Dave. “Onze collec-

tie is zowel klassiek als casual, 

maar bovendien exclusief in 

een prijsklasse, die varieert 

van het midden- tot het ho-

gere segment. Het zijn geen 

massa-artikelen; wij zoeken 

naar mode die niet overal ver-

krijgbaar is.” De sleutelwoor-

den zijn service en aandacht, 

de klanten moeten rustig op 

hun gemak kunnen kiezen. 

Zo kan de moderne man bij 

Vlug Fashion terecht voor de 

hemden- en colbertlijn van de  

Vlug Fashion

door Erna Meijer

bekende Humberto Tan, die in  

het najaar wordt uitgebreid 

met winterjassen. Er is een uit - 

gebreide collectie overhem-

den, zowel in de meer flam-

boyante stijl als klassiek; pan-

talons en jeans, kostuums 

en jacks en voor de vrije tijd 

T-shirts, polo’s en fraaie trui-

en; Torras blousons en hippe 

swimshorts. Modieus onder-

goed van Calvin Klein maakt, 

tezamen met stropdassen, 

riemen en schoenen, het 

plaatje compleet. Om het 

geheel nog aantrekkelijker 

te maken voert Vlug Fashion 

als een van de weinige zaken 

in het land de exclusieve, 

handgemaakte zilveren sie-

radencollectie van ‘Buddha 

to Buddha’. Een goed ge-

kozen horloge, al vanaf  

€ 39,95 maar ook van het duur-

dere merk Dynberg/Kern, en 

een mooie leren tas maakt 

de outfit af. Voor de stoere 

mannen zijn er laarzen/

Cliënten en personeel van Nieuw Unicum hebben afgelopen 

zaterdag afscheid genomen van predikante Petra Renes. Zij 

gaat aan de slag als als ziekenhuispredikant in het Spaarne 

ziekenhuis in Hoofddorp. Sinds november 2001 was zij als 

geestelijk verzorger verbonden aan Nieuw Unicum, waar zij 

met grote inzet en betrokkenheid haar werk deed. 

Afscheid van predikante Petra Renes

Predikante Petra Renes was 

het aanspreekpunt voor de 

cliënten en iedereen zal haar 

warme begeleiding beslist 

gaan missen. Bij het afscheid 

waren vele afgevaardigden 

van de Protestantse gemeente 

en de Katholieke parochie aan-

Als nieuw VBO makelaars kantoor  
in Zandvoort vallen wij 

maar gelijk met de deur in huis!

Complete verkoopbegeleiding
nu tijdelijk € 995,00 incl. BTW

Meer informatie op www.trendmark.nl 
of neem contact op met Mark Grote

Telefoon 023-5734712, 
E-mail: info@trendmark.nl

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

SPA & Beauty Zandvoort

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort

Ultieme kwaliteitstijd voor uzelf

Only Quality Has A Future

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort

2042 GD Zandvoort

T +31(0)23 5738202

F +31(0)23 5735028

E info@alessandro-spa.nl

www.alessandro-spa.nl

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Blijvende actie!
Bij elke game aankoop boven de € 40,- 

nu altijd 5 euro korting!
Actie alleen geldig bij Music Store Zandvoort

Clubcard korting extra ook geldig

De eerste TV ter wereld met een

beeldverhouding als in de bioscoop

Philips introduceert met de Cinema 21:9 ‘s werelds eerste echte LCD televisie met een beeldverhouding als in de 

bioscoop. Het nieuwe schermformaat met Ambilight zorgt voor een spectaculaire bioscoopervaring. Het hele scherm 

vult zich met beeld, zonder dat er aan de zijkanten iets van de beeldinformatie verdwijnt.

De totale bioscoopervaring met Cinema 21:9 is verkrijgbaar bij:

Voor meer informatie: www.philips.nl/tv

RADIO STIPHOUT
Grote Krocht 34-36 • Zandvoort • Tel.: 023-5732649

Vanaf 1 januari hadden de standplaatshouders een nieuw 

contract met de gemeente moeten hebben maar daar is tot 

op heden nog niets van gekomen. Beide partijen, gemeente 

en de Vereniging van Standplaatshouders schuiven elkaar de 

Zwarte Piet toe waar het gaat om het maken van afspraken 

om uit de impasse te komen. De standplaatshouders willen 

een gelijktrekking van alle soorten tarieven, die variëren tus-

sen € 3.000 en € 7.500. De gemeente wil alles naar € 7.118, 

als zijnde een marktconforme prijs, in 2012 optrekken.

Een andere eis waar de stand-

plaatshouders vanaf willen 

is de mobiliteitsvereiste voor 

het gedeelte van de boule-

vard ten noorden van NH 

Hoteles. Daardoor kunnen 

er mooie standplaatsen ont-

staan die indien nodig binnen 

een aantal dagen verwijderd 

kunnen worden. Die stand-

punten verwoorde voorzit-

ter van de ondernemers 

Arlan Berg aan het begin van 

de vergadering. “In het ver-

leden betaalde een visver-

koper ruim € 7.000 en een 

snackverkoper € 2.400. Nu 

is er geen branchering meer 

en kunnen de pachtprijzen 

gelijkgetrokken worden. De 

gemeente ontvangt nu circa 

€ 68.000 maar stelt voor om 

te komen op € 106.770, een 

verhoging van 57%, vanwege 

het argument: de visboeren 

hebben het altijd kunnen be-

talen, dus kan een ander het 

ook! Dat vinden wij onrede-

lijk”, zei Berg. Hij doelde ook 

op de inkoopsprijs van vis die 

400% duurder is geworden. 

Hij vroeg om een budgetneu-

trale pachtsom ter grote van 

€ 4.533 per standplaats.

De commissie kon de voor-

stellen van Berg goed vol-

gen. Het CDA, bij monde van 

Andor Sandbergen vond de 

voorstellen buiten propor-

tie en Belinda Göransson 

(VVD) had er niets op tegen 

om de totaalopbrengst voor 

de gemeente te delen door 

het aantal standplaatsen. 

Wethouder Wilfred Tates ant-

woordde in eerste instantie 

dat het niet handig is om 

tijdens onderhandelingen 

over privaatrechtelijke over-

eenkomsten, en zaak van het 

college, met allerlei vragen te 

worden bestookt. Hij memo-

reerde dat een collegevoor-

stel om de pachtprijs vast te 

stellen via de precario, waar-

bij de raad de hoogte mag 

bepalen, niet acceptabel was 

voor de standplaatshouders. 

“Nu wij het op een andere 

manier willen doen, zijn ze de 

politiek op gaan zoeken. Het 

is het een of het ander”, aldus 

de wethouder. Als de beide 

partijen er niet uit mochten 

komen zal de prijs alsnog, en 

dus door de raad, via de preca-

rio worden vastgesteld is hij 

van mening. Tates verwacht 

echter dat het niet zover zal 

komen en dat er een privaat-

rechtelijke overeenkomst kan 

worden afgesloten. Hij blijft 

echter wel het besluit van het 

college, € 7.118 in 2012, verde-

digen. “Ik zal mijn best doen 

om er uit te komen”, sloot de 

wethouder af.

Marktconforme prijs te hoog 

voor standplaatshouders

Politiek
Verslag commissie Planning & Control, d.d. 13 mei

boots van Red Wing, een 

Amerikaans merk dat al hon-

derd jaar bestaat.

Mocht een kledingstuk ver-

maakt moeten worden, dan 

kan dat vaak al op dezelfde 

dag klaar zijn. De klanten 

ontvangen een klantenkaart, 

waarop elke aankoop geno-

teerd wordt en onbeperkt gel-

dig is. Zowel bij een volle kaart 

als tussendoor krijgt men 5% 

over het gespaarde bedrag. U 

bepaalt dus zelf hoe hoog de 

korting wordt. Na de zomer 

vindt een kleine verbouwing 

plaats, opdat het assortiment 

nog beter tot zijn recht komt.

Vlug Fashion, Haltestraat 

2a (Jupiter Plaza), is in het 

zomerseizoen dagelijks ge-

opend van 10.00 tot 21.00 

uur, ook op de koopavond, 

en op zondag tot 19.00 uur. 

Telefoon 023-5719519, www.

vlugfashion.nl.

wezig, want Nieuw Unicum 

hoort bij Zandvoort en veel 

vrijwilligers uit het dorp le-

veren een bijdrage tijdens de 

diensten in het stiltecentrum. 

Op zondag 3 februari 2002 

deed Renes haar intrede in 

een dienst in de Protestantse 

kerk. Nu, ruim zeven jaar later 

neemt ze afscheid in dezelfde 

kerk, tijdens de dienst van 

zondag 21 juni.

VAN 11 T/M 31 MEI 2009

Nu met 

15% korting
(advertentie)
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Bloemen & zo…..

Sporen uit het verleden
In de week voorafgaand aan 4 en 5 mei wilden wij het 

in deze rubriek hebben over het illegale verzetsblad ‘De 

Kleine Patriot’. Helaas is er bij de opmaak van de rubriek 

iets misgegaan waardoor er een verkeerde tekst onder 

de aanhef stond. Wij hechten er grote waarde aan het 

artikel alsnog te plaatsen.

C U L T U U R

Gedenksteen
Op 5 mei 1995 is de gevelsteen onthuld, ter herinnering 

aan ‘De Kleine Patriot’, het illegale verzets-

blad in Zandvoort. De steen is ingemetseld 

in de gevel van het pand Grote Krocht 25, 

waar in de oorlog de familie H. Bos heeft 

gewoond. De plaquette is ontworpen door 

Jac. van den Bos uit Haarlem. Hij was in de 

Tweede Wereldoorlog politiek tekenaar van 

De Kleine Patriot. Het verzetsblad werd uit-

gegeven door de gelijknamige illegale groep 

die in de oorlogsjaren in en rond Zandvoort 

opereerde. Als ondertitel kreeg het mee: ‘Het populaire blad 

voor Zandvoort’.

Illegaal verzetsblad
Vier mannen verzorgden de uitgave van ‘De Kleine Patriot’, 

dat verscheen tussen 1943 en 1945. Tot de uitgifte werd be-

sloten toen het luisteren naar de Engelse radio te riskant 

werd. Dit luisteren gebeurde namelijk in het ouderlijk huis 

van Arend Bos (Grote Krocht 25) waar, in de fietsenhandel, 

iedere dag zo’n twintig tot dertig man een luistergroepje 

vormden. Vanzelfsprekend was het uitgeven van een illegaal 

blad net zo riskant, maar toch heeft het viertal, bestaande uit: 

redacteur Arend Bos, de in Villa Mea Vota aan de Tramstraat 

ondergedoken politiek tekenaar Jac. van den Bos, typist en 

supervisor Cees Kuyper en drukker Cor de Vries, kans gezien 

‘De kleine Patriot’ tot aan de bevrijding dagelijks te laten 

verschijnen waarbij verspreiders en -sters zorgden dat de 200 

krantjes op de bestemde plaatsen kwamen. Hoe groot het 

risico was dat uitgevers van illegale bladen liepen bleek uit 

het wegvoeren van de Zandvoorter Wim 

Gertenbach. Dit trieste feit werd aan-

leiding tot nog grotere voorzichtigheid 

en de bezorgers kregen de opdracht alle 

verspreide kranten ’s avonds weer op te 

halen waarna ze werden vernietigd. 

Gedurende de oorlogsjaren werd de 

kleine Patriot rondgebracht door onder 

andere:

H. Bos, A. Paap, A. Bos, J. Hagen, C. Kuyper, J.H. Janssen, agent 

Willemse, F. van Deursen, A. Hesselink, C. v.d. Mije, J. Schuiten, 

D. van der Werff, J. Bantjes, C. de Vries, Jac. v.d. Bos, Ab v.d. Mije, 

mej. Oskam, W. Koper, A.J. v.d. Moolen, W.N.J. Glaudemans, 

Betty (van Soolingen-)Bos en Corry (Kingma-) Hendrikse.

Ter gelegenheid van de 35-jarige herdenking van de bevrijding 

kregen de heren Bos, (Hazerswoude), Van den Bos (Haarlem), 

De Vries (Doetinchem) en Kuyper in 1990 het Verzetskruis 

door de burgemeester opgespeld. 

Johan Beerepoot opent het concert

De ruim 260 muziekliefheb-

bers genoten in eerste in-

stantie van Gustav Mahler’s 

(1860-1911) “Blumine”. De 

dirigent gaf heel verhelde-

De vaas is gemaakt van 

gefused, transparant ge-

kleurd glas en is geblazen 

door de bekende glasblazer 

Richard Price. Opvallend 

aan deze vaas is de fuse-

techniek die niet strookt 

met de techniek van het 

glasblazen: zonder de 

fuse voorbereidingen zou 

dit object onmogelijk tot 

stand gekomen zijn. De 

vaas heeft de finale niet 

gehaald, maar verkozen 

worden uit duizenden 

kunstobjecten is al een 

enorm compliment. 

Er is nog meer te zien in 

de vitrines van Bibliotheek 

rend voor elk stuk een toe-

lichting. Deze compositie, 

die in 1893 in première ging, 

was oorspronkelijk bedoeld 

als tweede deel van zijn eer-

Zandvoort: schalen met di-

chroic glas, hier zit een dun 

laagje metaal op waardoor 

het een speciale glans of 

kleur heeft, of experimen-

tele vaasjes die ontstaan 

zijn door een klomp glas 

door een ring te laten uit-

zakken. Verder sprankelen 

alle objecten levendig van 

de vele kleuren die door 

Frida gebruikt zijn. 

De glasobjecten zijn tot 

eind mei te zien in de vi-

trines van de Bibliotheek, 

Prinsesseweg 34. Infor-

matie over de openingstij-

den op: www.bibliotheek-

duinrand.nl

Grandioze uitvoering van Symfonie Orkest Haerlem 

Bibliotheek toont glasobject 

uit Het Vierkante Ei 

Het Symfonie Orkest Haerlem (SOH), dat in 1938 werd opgericht en inmiddels ruim vijftig 

leden telt, heeft zondag jl. een geweldige uitvoering gegeven in de Protestantse kerk. 

In het kader van de klassieke concertreeks van de stichting Classic Concerts voerde het 

orkest, sinds november 2002 onder de bezielende leiding van de Engelse dirigent Nicolas 

Devons, werken uit van Mahler, Shostakovitsj en César Franck.

Frida Robben van Glasatelier Velsen exposeert deze 

maand glasobjecten in de Zandvoortse bibliotheek. Een 

bijzonder object is de vaas “Bright Colours of Life”, die 

tijdens de amateurkunstwedstrijd ‘Het Vierkante Ei’ de 

aandacht trok. 

ste symfonie in D, Titan, doch 

werd na korte tijd wegens 

slechte kritieken definitief 

uit de symfonie geschrapt. 

Na vrijgave van het origine-

le manuscript in 1959, wordt 

het veelal opgevoerd als los-

staand werk. Mahler zelf 

omschreef de sfeer van het 

stuk als: “De Blumine is als 

een serenade bij maanlicht, 

gespeeld door een trompet, 

die weergalmt over de oe-

vers van de Rijn….”. En deze 

woorden zeggen alles over 

de lieflijke compositie, maar 

ook over de uitvoering door 

het SOH.

Zeer bijzonder was ook de 

uitvoering in drie delen  

van het pianoconcerto no. 

2 in F major, opus 102 van 

Dmitri Shostakovitsj (1906-

1975). Deze Russische com-

ponist leed nogal onder de 

terreur van de toenmalige 

dictator Stalin en veel van 

zijn werk ademt angst en 

beklemming uit. Dit piano-

concert echter had hij speci-

aal in 1956 geschreven voor 

zijn zoon Maxim en is veel 

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Groot assortiment
zomerplanten

speciale mengsels voor
- plantenbakken
- potterie
- hanging baskets

Hemelvaartsdag geopend!

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

www.sportinzandvoort.nl
“Sport is goed voor lichaam en geest”

Ook is Stephanie net terug van een weekje inspiratie opdoen om u de  

nieuwste trends en technieken te kunnen laten zien, ook kleuren en knippen

Graag tot ziens! 
Ons team: Stephanie Wendelgelst, Nelly Wendelgelst-Spierieus  

en onze nieuwe collega Roni Geusenbroek

Haltestraat 22 - Tel. 5730172

www.lavogue-zandvoort.nl

Nieuw bij Lavogue Coiffures: Balmain Paris

gevoeliger en romantisch. 

De jonge kunstenaar Hannes 

Minnaar (1984), die in okto-

ber 2008 in Genève tijdens 

een internationaal concours 

de tweede prijs (eerste prijs 

niet toegekend) won en veel-

vuldig optreedt in binnen- 

en buitenland, vertolkte op 

weergaloze wijze deze com-

positie. Vooral bij het tweede 

allegro in 7/8 maat kwam 

het ‘circusachtige’ karakter 

bijzonder goed naar voren 

en hoorde je, mede door het 

prima samenspel met het 

orkest, de paarden door de 

piste draven, de olifanten 

schetteren en de clowns bui-

telen. Het fraaie geluid vulde 

de hele kerk, mede door de 

prima akoestiek. Het was 

genieten met een grote G 

en dat uitte zich in een ova-

tioneel applaus.

Na de pauze werd de sym-

fonie in d, opus 48, zo moei-

lijk en zo bekend van de  

van oorsprong Belgische 

componist César Franck 

(1822-1890), uitgevoerd. Deze 

symfonie wordt beschouwd 

als een hoogtepunt in de r 

omantische symfonische 

literatuur met, zoals de diri-

gent het verwoordde, “steeds 

terugkerende thema’s van 

een grote, innerlijke zange-

righeid”. In het bijzonder in 

het tweede deel, het alle-

gretto, viel de ontroerende 

solo van de althobo op,  

terwijl in het lento vooral  

de cello’s, samen met de  

overige hobo’s prominent te 

horen waren. De finale, al-

legro non troppo, was zoals 

deze behoort te zijn: krach-

tig, vol van klanken en mee-

slepend!

Kortom: een geweldig con-

cert, waarvan iedereen volop 

genoten heeft.

Double Hair System & Extensions
Kan tot 4 à 5 keer in een jaar uitgehaald en  

opnieuw ingezet worden bij Lavogue  

100% echt haar (met 6 maanden garantie op het haar)

Aanbieding: 
De eerste behandeling is inclusief verzorgingskit, bestaande uit Hair mask, conditioner, 

shampoo, shine spray en speciale borstel. Na 14 dagen een check up 1x 10% korting  

op föhnen en stylen

Voor uitgebreide informatie kunt u bij ons terecht of bel voor een afspraak: tel. 5730172

Nieuwe verzorgingslijn voor de zomer van L’oréal Solar
Aanbieding: 
Bij aankoop van producten een strandtas kado! (zolang de voorraad strekt)

Promotie Balmain 

Paris van 11.00 tot 

15.00 uur op de 

voorjaarsmarkt!
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SPECTACULAIRE
Zandvoortse ondernemers

op de Voorjaarsmarkt

Zondag 24 mei
VOORJAARSMARKT

VAN 10 TOT 18 UUR

De Voorjaarsmarkt te Zandvoort wordt mede mogelijk gemaakt door: 

www.poleposition.nl

KAASHU IS

Automobielen

023-5730519

ABAABA
0 8 7

Kilometerteller Certificaat

Nationale Auto Pas

WWW.TRADE-ARD.NL

Haltestraat 45

ZANDVOORT

FUN & GAMES  BIOSCOOP  CASINO

www.hotelzuiderbad.nl

kILOMETERS kramen EN VERMAAK DOOR HET HELE CENTRUM

www.vvvzandvoort.nl

www.zandvoortpromotie.nl

VEELZIJDIGE VOORJAARSMARKT IN ZANDVOORT
‘Wegens succes geprolongeerd’: een kreet die uitermate goed van 
toepassing is op de Voorjaarsmarkt in het centrum van Zandvoort. 
Tijdens de voorjaarsmarkt wordt het centrum van Zandvoort 
omgetoverd in een groot gezellig dorp. Bezoekers kunnen zich bij 
de meer dan 300 kraampjes vergapen aan antiek, curiosa en leuke 
hebbedingetjes. Uiteraard is er ook het reguliere marktaanbod, 
waaronder veel aantrekkelijk geprijsde kleding. Daarnaast veel 
entertainment en natuurlijk kinder vermaak. Wilt u meer weten  
kijk dan even op:

  

  Kom gezellig langs 
                op de markt. 
 Wij zijn er ook met
        leuke  
             aanbiedingen!

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

 OP DE KRAMEN ECHTE KOOPJES!

• BH’s + slipjes v.a. € 5,-

• KLEDING o.a. shirtjes, broeken, 
 rokjes enz. v.a. € 5,-

OP = OP

Ook op de markt 

met terras

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 8:30-18:00 za 8:30-17:00

www.shanna-s.nl

Tot wel 50% korting!!!

voorjaarsmarkt    voorjaarsmarkt    voorjaarsmarkt

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Tijdens 
voorjaarsmarkt
leuke koopjes
op de kraam!

Geldig voor alle modellen en kleuren
vanaf heden t/m 30 juni 2009
of zolang de voorraad strekt.

Funky and Fair is onlangs opgericht met als doel een bij-

drage te leveren aan betere leefomstandigheden voor de 

Afrikaanse bevolking. Het bedrijf uit Driehuis importeert 

handgemaakte producten uit Afrika volgens de principes 

van Fair Trade. De kunstwerken zijn gemaakt van gere-

cycled materiaal. Hierdoor krijgt het afvalmateriaal een 

tweede leven en wordt bijgedragen aan een beter milieu.

Afrikaanse ‘recycle’ kunst 
op Voorjaarsmarkt

Alle producten worden inge-

kocht bij een aantal kleine Fair 

Trade organisaties in Zuidelijk 

Afrika en bij de vervaardigers 

zelf. Een belangrijk onderdeel 

van Fair Trade is het bieden 

van een eerlijke prijs voor 

een product. Een prijs die in 

verhouding staat tot de pro-

ductiekosten, en niet een prijs 

die bepaald wordt door de 

verhoudingen op de interna-

tionale markt. 

De Fair Trade organisaties zet-

ten zich in voor het stimuleren 

van werkgelegenheid en ver-

zorgen opleidingen voor hun 

medewerkers. Zij zorgen er 

ook voor dat de kunstwerken 

nationaal en internationaal 

onder de aandacht worden 

gebracht. Hiermee krijgen 

de kunstenaars alsook hun 

familieleden een kans op een 

betere toekomst! Funky and 

Fair hoopt hier ook een klei-

ne bijdrage aan te leveren. 

Oprichtster Karen Bosma: “Ik 

ben geboren in Namibië en 

heb er 8 jaar met veel plezier 

gewoond. Inmiddels ben ik ge-

trouwd met een Nederlander 

die ruim 20 jaar in Zuid Afrika 

heeft gewoond. Al wonen we 

nu in Nederland, de band met 

Afrika is nog sterk. We gaan re-

gelmatig op familiebezoek in 

o.a. Johannesburg en komen 

daar elke keer weer in aan-

raking met de armoede en 

slechte leefomstandigheden 

van de Afrikaanse bevolking. 

Vorig jaar ontstond het idee 

om lokale kunstenaars (veelal 

uit townships) een kans te ge-

ven op een betere toekomst 

door hun unieke creaties naar 

Nederland te importeren en 

hier onder de aandacht te 

brengen.” 

Het gaat o.a. om producten 

gemaakt van staaldraad en 

kraaltjes. Deze kunstvorm 

wordt Wire Art genoemd en 

is ontstaan in Zululand, Zuid 

Afrika, waar jonge herders-

kinderen zelf hun speeltjes 

maken van afvalmateriaal, 

o.a. stalen kledinghangers. 

Lokale volwassenen merkten 

dat de unieke speeltjes van 

de kinderen aantrekkelijk wa-

ren voor toeristen en zij be-

gonnen met het maken van 

hun eigen kunstwerken van 

staaldraad, later aangevuld 

met kleine kraaltjes. Er zijn 

inmiddels vele ‘wiremasters’ 

die hun gezinnen kunnen on-

derhouden met de verkoop 

van hun prachtige creaties. 

Ook importeert Funky and Fair 

vanuit Madagascar (een van 

de armste landen van Afrika) 

producten die gemaakt zijn 

van gerecycled blik, ook wel 

‘Kapoaka’ genoemd. Van 

drinkblikjes worden schaal-

modellen van voertuigen na-

gemaakt, zoals de Citroen 2CV 

en de VW Beetle. 

Komende zondag zal Funky 

and Fair op de voorjaarsmarkt 

van Zandvoort te zien zijn. 

Voor meer informatie en web-

shop: www.funkyandfair.nl.

Staat ook op de markt met leuke 
aanbiedingen vele merkbrillen

o.a. D&G Dolce & Gabana
zonnebrillen en monturen!

Grote Krocht 20a Zandvoort 
Tel.: 023 – 571 4395
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Temperatuur op 
niveau deze week

Het weekend weerbericht wordt gesponsord door:

Veel regen wordt er deze 

week in ieder geval niet ver-

wacht. Het weer komt onder 

invloed van een hoge(re) 

‘ luchtdrukking’ boven 

Midden-Europa en lagedruk-

gebieden ver ten (noord)

westen van Nederland. Het 

gevolg is een zuidwestelijke 

drift in de bovenlucht en ook 

aan de grond. Uit die richting 

(Zuidwest-Europa) wordt de 

komende dagen vrij warme 

en licht instabiele lucht 

meegenomen. 

De allerwarmste lucht gaat 

trouwens aan ons voorbij en 

die blijft hangen in Centraal-

Europa met plaatselijk 33 

graden. Deze hete lucht be-

reikt ons niet, want de wind 

blijft uit een zuidwestelijke 

richting waaien. Een pal zui-

delijke wind zou ons mak-

kelijk 25-27 graden hebben 

kunnen geven. 

Hemelvaartsdag verloopt 

nagenoeg netjes met roy-

aal 18 of bijna 19 graden in 

Zandvoort, maar de kans op 

een (onweers) bui neemt wel 

toe. Op zaterdag kan de 20 

graden worden gehaald bij 

een tijdelijk aflandige wind. 

Best aardig strandweer is dan 

nog even mogelijk. Er is even-

wel (nog) geen sprake van een 

echte voorzomerse fase met 

hoogzomerse aspiraties. Vorig 

jaar was dat geheel anders en 

lag er het overgrote deel van 

de maand een solide hoge-

drukbastion boven Noord-

Europa. Oostenwinden brach-

ten toen bijna vier weken lang 

zeer zonnig, ongekend droog 

en recordwarm weer richting 

Zandvoort. 

De weerkaarten voor de mid-

dellange termijn laten het 

overwegend aardige mei-

weer min of meer continue-

ren. Zowel een uiterst koel en 

nat scenario als een droog en 

warm weertype liggen niet 

in de lijn der verwachting, 

dus we behouden een heel 

normaal weerbeeld voor eind 

mei. Deze maand zal waar-

schijnlijk als (iets) te warm, 

vrij zonnig en vrijwel nor-

maal qua neerslag de boeken 

in gaan straks en wellicht is 

deze maand een blauwdruk 

voor de komende zomer? 

weerman Marc Putto 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 18 17 20 17

Min 10 10 9 12

Zon 65% 80% 80% 65%

Neerslag 55% 30% 20% 35%  

Wind w. 3 w. 3-4  zo. 3-4 zw. 4

Het zag er aanvankelijk naar uit dat mei 2009 overal een 

droge maand zou gaan worden, maar inmiddels neigt de 

bloeimaand naar normale, tot bovennormale maand-

hoeveelheden. Zuid-Kennemerland heeft het afgelopen 

weekeinde bijna 55 millimeter regen te slikken gekregen 

tot nu toe, terwijl ruim 50 millimeter, of liter per vierkan-

te meter, normaal is voor de hele maand. 

Spiegelcentrum Het Draaipunt

Wij zijn er weer.
Leven is de school & Liefde is de les.
Wilt u meer weten zondag 24 mei 
zijn wij van 13.00 tot 17.00 aanwezig.
Voor info 06/22487220 Gr Joke en Willy

“Het negatief heersende beeld van ‘zielige’ kinderen, komt niet overeen met de werke-

lijkheid. Het is wellicht zielig dat het hen allemaal overkomt, maar het zijn géén zielige 

kinderen. Het zijn kinderen met problemen die wij proberen te helpen met behulp van 

hun ouders en voogden”, benadrukt Loet van Elmpt, teamcoördinator bij OCK Het Spalier. 

Het Orthopedagogisch Centrum Kennemerland (OCK) Het Spalier is een organisatie dat 

gespecialiseerd is in de jeugdzorg. 

Hoewel we met breedbeeld 16:9 HDTV schermen al een 

veel betere weergave hebben van filmmateriaal, worden 

nog altijd flinke zwarte randen boven en onder in beeld 

weergegeven bij het kijken naar een bioscoopfilm of naar 

niet digitale televisiebeelden. Met de nieuwe Cinema 21:9 

lijn wil Philips de filmkijker thuis nog meer een bioscoop 

ervaring laten beleven en ze noemen dat dan ook de ‘Ci-

nematic Viewing Experience’. Radio Stiphout aan de Gro-

te Krocht is één van de slechts 192 dealers (van de ruim 

2.000), die deze nieuwe ervaring aan mag bieden!

OCK Het Spalier helpt kinderen en ouders 
om hun leven weer op de rails te krijgen 

De nieuwe Cinema 21:9 LCD 
HD TV bij Radio Stiphout

OCK Het Spalier

Jürgen Stiphout toont de nieuwe Philips TV

door Sutiah van Netten 

Als kinderen en ouders 

geen raad meer weten, dan 

kunnen zij op indicatie van 

Bureau Jeugdzorg bij het 

OCK Het Spalier terecht. 

“Alleen is het niet zo dat 

ouders zomaar bij ons op 

gesprek kunnen komen. Stel 

dat de ouders onze hulp in 

willen schakelen, dan moe-

ten zij zich eerst met hun 

problemen aanmelden 

bij Bureau Jeugdzorg. Die 

gaan op hun beurt bekij-

ken wat voor soort hulp er 

nodig is. Zo is er ambulante 

hulp, dagbehandeling of in 

zwaardere gevallen tijdelijk 

uit huisplaatsing en 24-uurs 

zorg en pleegzorg. Een an-

der belangrijk aspect van 

onze hulpverlening is de 

ondersteuning van ouders 

en verzorgers thuis, bij de 

opvoeding en verzorging”, 

Jürgen Stiphout laat dan 

ook met de nodige trots 

het eerste exemplaar zien. 

“We kennen allemaal wel 

de ervaring in de bioscoop 

waarbij je niet in alle ge-

vallen het totale scherm 

bekijkt maar je, afhankelijk 

van de scene, concentreert 

op een deel van het beeld. 

Dat effect maakt de erva-

ring vaak realistischer om-

dat we in de praktijk ook 

zo om ons heenkijken. Dit 

toestel is de eerste in de 

wereld die hetzelfde effect 

heeft. Ook digitale televisie 

is veel mooier en scherper 

dan in het verleden”, vertelt 

hij.

Een andere opmerkelijke 

nieuwe functie op Cinema 

21:9 is Net TV. Hiermee 

krijgt de gebruiker vanaf 

een startpagina op het te-

levisiescherm snel en een-

voudig toegang tot een 

hele reeks websites via de 

eigen internetverbinding 

thuis. Net TV biedt speci-

aal aangepaste internet-

content op het tv-scherm, 

legt Van Elmpt uit. OCK Het 

Spalier biedt professionele 

behandeling, begeleiding 

en opvang aan kinderen en 

jongeren van 0-18 jaar die 

te maken hebben met psy-

chosociale problemen. De 

problemen kunnen variëren 

van afwijkend gedrag, bed-

plassen, moeilijk leren, wei-

nig vriendjes, onvoldoende 

opvang en opvoeding en 

ouders die verslaafd of in 

de war zijn. “De kinderen 

hebben door de thuissi-

tuatie, in combinatie met 

hun eigen mogelijkheden 

professionele hulp nodig 

bij het herstellen van het 

gewone dagelijkse leven. 

Ons doel is om de kinderen 

uiteindelijk weer op zichzelf 

of in gezinsverband terug  

te plaatsen. De meeste kin-

deren zitten hier gemiddeld 

twee jaar. In die tijd bekijken 

wij wat het beste perspec-

die makkelijk leesbaar en 

navigeerbaar is. De con-

tent is toegankelijk via de 

afstandsbediening van de 

televisie, zonder dat er ex-

tra decoders en/of abonne-

menten aan te pas komen. 

Vanaf het Net TV-platform 

krijgt de gebruiker toegang 

tot de content van een aan-

tal Europese partners zoals 

YouTube, eBay, TomTom, 

MeteoGroup, Net log , 

Funspot en MyAlbum plus 

een aantal lokale partners 

die afhankelijk van het land 

de meest populaire websi-

tes bieden.

Voor extra comfort wordt 

Cinema 21:9 geleverd met 

een speciaal ontworpen 

wandmontagesysteem om 

de televisie vlak tegen de 

muur te hangen.

Gaat u gerust eens langs 

bij Radio Stiphout aan de 

Grote Krocht en laat u door 

Jürgen Stiphout alle ins en 

outs van dit wonderlijke 

apparaat uitleggen. U zult 

snel overstag gaan!

tief is voor het kind”, vertelt 

Van Elmpt. 

De medewerkers van het 

OCK Spalier krijgen in de 

praktijk dagelijks te maken 

met verschillende soorten 

vraagstukken. Wat zijn de 

opvoedingsvragen? Wat heb-

ben de ouders nodig? Hoe 

gaan we dat aanpakken? 

Kan het kind echt terug naar 

huis? Wat is de kans van sla-

gen? “Onze cliënten zijn voor 

ons geen nummers. We voe-

len ons erg bij hen betrokken, 

daarom blijft de vraag van de 

cliënt en de ouders tijdens de 

behandeling altijd centraal 

staan”, vertelt Van Elmpt. 

Beloningsysteem 
Pedagogisch medewerker 

Eva Hittinger werkt met de 

groep de Strandjutters, dit 

is een intensieve behandel-

groep voor kinderen tussen 

de zes en twaalf jaar. “Wij 

bieden de kinderen een hele 

gestructureerde dagbehan-

deling aan, zodat zij precies 

weten wat er van hen wordt 

verwacht. Ieder kind heeft 

een eigen kaart met daarop 

hun individuele doelen. Bij 

het bereiken van elk doel 

krijgen ze een bolletje. Het 

begint eerst met het verdie-

nen van bolletjes, maar naar-

mate de kinderen langer in 

de groep zitten, worden het 

punten. Via dit systeem kun-

nen zij een beloning verdie-

nen, zoals later naar bed of 

alleen op de fiets naar het 

dorp. Er zijn uiteindelijk vijf 

fases die ze met succes moe-

ten afronden. Belangrijk om 

te weten is dat niet alles al-

leen op het terrein afspeelt. 

De kinderen mogen hun 

eigen gangetje gaan. Ze zit-

ten op voetbalclubs en doen 

mee met de activiteiten van 

hun school”, vertelt Eva. Bij 

het succesvol afronden van 

de fases kan het kind in feite 

naar huis. “Als we met elkaar 

het gevoel hebben dat het 

goed zal gaan en het kind 

een veilige thuishaven heeft, 

dan kan het kind terug naar 

huis. Dat is altijd een leuk 

moment. Als een cliënt ons 

gaat verlaten, dan zwaaien 

wij die ook met elkaar uit. 

Hopend op een mooi nieuw 

begin,” aldus teamcoördina-

tor Van Elmpt. 

Het OCK Spalier Kennemer-

land heeft vestigingen in 

Zandvoort, Heemskerk, IJmui-

den, Driehuis, Santpoort-

Noord en Aerdenhout. Voor 

meer informatie: www.

ockhet spalier.nl 

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier

 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse Courant 

waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen stellen. Joop 

van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablissement, gesprekken 

met de eigenaren, exploitanten of chef-koks en een analyse van de kaart u 

een beeld geven van dit restaurant. De volgorde die uw recensent aanhoudt, is 

puur willekeurig en niet beïnvloedbaar.

Het strandseizoen is weer begonnen en dus ging deze ru-

briek daar haar licht eens opsteken. Een mooie dag in mei, 

wel een strakke wind, bracht toch een aantal zonaanbid-

ders naar Beach Club Tien, het strandpaviljoen bij de Roton-

de. Volgt u ons naar het bedrijf van Robin en Iris Molenaar 

en maak kennis met bijvoorbeeld de uitgebreide kaart met 

een verfrissende kwinkslag naar de oosterse keuken.

door Joop van Nes jr. 

Het interieur van Beach Club Tien doet strak en modern. 

Warme kleuren, moderne fauteuils aan tafels met een diep-

bruine kleur. Op die tafels een kaarsenstandaard of een olie-

lampje voor de gezelligheid en steevast een peper- en een 

zeezoutmolen. Rondom het restaurant is het terras waar 

direct een aantal fraaie bankstellen opvallen. “Dat geeft een 

loungegevoel. Heerlijk relaxen met een lekker koel (fris)drankje 

en uiteraard de keuze uit de nodige ‘fingerfoods’ (bittergar-

nituren, red.) om lekker van te smullen. Laat je dus maar fijn 

verwennen door ons”, zegt eigenaar Robin Molenaar. Rondom 

het terras staan een groot aantal speelattributen voor de 

kleinste gasten van Beach Club Tien. De ouders laten zich 

graag vertroetelen en kunnen de kleintjes dan lekker laten ra-

votten en spelen, vlak voor hun neus en zijn dus altijd in zicht.

Het restaurantgedeelte heeft uitzicht op het terras waar zo-

juist een aantal nieuwe, forse palmbomen zijn neergezet, 

en natuurlijk de eeuwig in beweging zijnde Noordzee. Het 

restaurant heeft de beschikking over circa 90 plaatsen maar 

met mooi weer komen er daar natuurlijk een fors aantal op 

het gezellig aangeklede terras bij. In een ander, afgescheiden 

gedeelte van het paviljoen bestaat de mogelijkheid voor een 

groter gezelschap om een besloten feest te houden. Maar 

ook seminars en vergaderingen zijn prima daar te plannen. 

Beach Club Tien beschikt over professionele apparatuur zoals 

beamers, flip-overs en geluidsapparatuur.

Beach Club Tien heeft voldoende ruimte voor feesten en partij-

en 750 personen. “Onze buffetten en barbecues zijn in diverse 

prijsklassen en mogelijkheden te bespreken. Zo serveren wij 

bijvoorbeeld tijdens de seminars een goed gevulde koffieta-

fellunch en tegelijkertijd ’s avonds onze bekende barbecues 

of buffetten”, zegt Molenaar, terwijl hij opnieuw een partij in 

zijn agenda noteert.

De dinerkaart van Beach Club Tien kent een aantal oosters ge-

oriënteerde gerechten. “Die hebben we nog van de kaart van 

vorig seizoen overgehouden omdat ze zo lekker zijn. Richard 

van Veenendaal en Peter Al, leidinggevenden in de keuken, 

waren het daar helemaal mee eens. Een kaart dus met voor 

een ieder wat wils”, vertelt Molenaar. Ondanks mijn toch niet 

Zandvoort à la carte

Beach Club Tien

echt korte ervaring als chef-kok, kom ik een aantal zaken tegen 

die mij niets zeggen. Wakamé is een ingrediënt dat ik niet ken. 

Molenaar staat op een gaat naar de keuken. Even later komt 

hij terug met een bordje waarop een aantal groene sprietjes 

liggen. “Hier, proef dat nou eens. Het is een Japans natuurlijk 

zeewier”, zegt hij enthousiast. De eerste hap veroorzaakt een 

smaakexplosie. Na nog een hap krijg ik de smaak van ouder-

wets lekkere drop in mijn mond. “Dit moet je eens proeven in 

een (maaltijd)salade met gemarineerde tonijnblokjes, peul-

tjes, ei en taugé (€ 14,50). Dan weet je niet wat je beleefd”, zeg 

hij bezielend. Er staan nog 7 maaltijdsalades op de kaart, de 

ene nog aantrekkelijker dan de andere. De wakamé komt ook 

terug in de sashimi van tonijn met sojasaus en wasabimayo-

naise (€ 10,95). Nieuw bij de voorgerechten is de lauwwarme 

Vitello Tonato (€ 10,95), het beroemde Italiaanse gerecht met 

fijn kalfsvlees en tonijnmayonaise. De garnalenkroketjes met 

mosterdmayonaise en toast (€ 8,95) die Molenaar serveert 

zijn een omweg waard. Op het verzoek van hem om eens te 

proeven kan ik niet heen en het was geen straf. Kleine kroket-

jes met een smakelijke vulling van romige salpicon met veel 

Hollandse garnalen. “Deze worden nog in een klein bedrijf 

ambachtelijke gemaakt”, verduidelijkt hij. En dat is te proeven!

Naast een aantal wokgerechten staan er natuurlijk ook gerech-

ten uit de Europese keuken bij de hoofdgerechten. Van vis en 

vlees tot vegetarisch en voor iedere portemonnee. Zo ontdek 

ik Piccata Romana (een kalfsoester met een krokante laag van 

Parmezaanse kaas voor € 17,50) maar ook een gerecht als in 

citroenpeper gebakken tonijnsteak met sojasaus en wasabi  

(€ 18,50). Werkelijk super is de Beach Burger (€ 13,50). Een su-

perhamburger van 200 gram puur rundvlees met kaas, gebak-

ken spek, sla en tomaat. Het wokgerecht van zalmfilet met 

romige kruidensaus en pasta (€ 17,95) is een topper. Uiteraard 

wordt er ook aan die kleine, spelende gastjes gedacht en staan 

er een vijftal uiteenlopende gerechtjes op de kaart. De desserts 

lopen uiteen van de overbekende maar nog steeds oh zo lek-

kere Dame Blanche (€ 4,75) en haar spiegelende variant tot 

een zeer intrigerende Meloensoep met Cointreau en vanille-

ijs (€ 6,75) en profiterolles, soesjes gevuld met vanille-ijs met 

slagroom (€ 6,75). Om je vingers bij af te likken!

Voor meer informatie en/of reserveringen kunt u contact 

opnemen met Beach Club Tien, tel: 023-5713200 of kijken op 

www.beachclubtien.nl.
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Retour a.u.b. 
Wat ik me nou afvraag, is het 

volgende: zouden grote win-

kelketens zoals de Hennes 

een zwarte lijst hebben? Je 

weet wel, zo’n zwarte lijst met 

foto’s en namen van klanten 

erop, die in de gaten moeten 

worden gehouden. Misschien 

heb ik te veel films gekeken, 

maar mocht deze lijst echt be-

staan, dan vraag ik me direct 

nog iets af. Namelijk of mijn 

naam er ook op voorkomt. Of 

er een foto van mij opstaat 

met eronder de tekst: kiere-

wiet, retourneert alles.

Ja, ik ben berucht in de 

Hennes. Zodra ik de winkel 

binnenstap, voelt het alsof er 

tientallen ogen op mij gericht 

worden. Het personeel doet 

alsof het gek is, maar in de 

pauzes roddelen ze vast en 

zeker over mij. Vorige week 

besloot een jongen van de 

winkelketen me zelfs gedag 

te zeggen, alsof hij me al ja-

ren kent! (wat in principe na-

tuurlijk ook zo is) Achteraf zal 

hij zijn collega’s wel hebben 

gemeld dat ‘dat gekke te-

rugbrengmens’ er weer was 

en er een notitie van heb-

ben gemaakt in het zwarte 

boek: “Deze week voor de 3e 

keer iets komen terugbren-

gen. Het wordt steeds erger 

met haar.” Want werkelijk, 

van schoenen tot tassen en 

van armbanden tot onder-

broeken, ik breng het gerust 

en zonder enige gêne terug. 

Hoewel, vorige week ervoer 

ik wel lichte schaamte bij 

het terugbrengen van een 

bloesje. Dat had ik namelijk 

(oh, wat erg dat ik dit vertel) 

stiekem al één avond aange-

had, toen ik erachter kwam 

dat mijn schouders er écht 

breed in werden. Thuis heb 

ik toen heel voorzichtig de 

kaartjes er weer aan gemon-

teerd om vervolgens met de 

retourwens richting de win-

kel te gaan. De vrouw achter 

de balie keek me wel wat 

wantrouwend aan, maar we-

derom lukte het me om het 

artikel terug te brengen. De 

volgende dag zag ik het 

bloesje weer netjes in de 

verkooprekken hangen… 

ik kon mijn geluk niet op!

column

Na de Formule 1 is 

Zandvoort nu ook de 

A1GP kwijtgeraakt. 

De komende vijf jaar 

wordt de race op het 

circuit van Assen 

gehouden. De afge-

lopen jaren trok de 

race tienduizenden 

toeschouwers naar 

Zandvoort. Geen 

A1GP meer betekent 

voor de gemeente 

dus een forse econo-

mische tegenvaller. 

Wij vragen onze pa-

nelleden deze week 

wat zij denken dat 

de gevolgen van het 

verlies van de A1GP 

voor Zandvoort zijn.

“Het verlies van de A1 GP 
is voor Zandvoort een grote domper.”

De stelling:Talk of the town

 

Donderdag 21 mei: 
Motorliefhebbers opgelet! Voor de tweede keer zal de sensa-

tionele Motorday plaatsvinden op Circuit Park Zandvoort. De 
nieuwste 2009 modellen zullen er staan te pronken. Verder is 
er onder andere een Show & Shine Contest, waar gestreden 

wordt voor verschillende titels, zoals: ‘best paint’, ‘best 
wheels’ en ‘best engine’. Kortom, een dag die je als mo-

torliefhebber niet kunt missen!

Vrijdag 22 mei:
Vrijdagavond is het feest! Op parkeerterrein De Zuid 
staat namelijk de tent van Circus Rigolo, waar vanaf 

19.00 uur het KiKa Artiestengala plaats zal vin-
den. Kaarten zijn te koop bij the Music Store in de 
Kerkstraat. “Kika vergaart fondsen voor onderzoek 
waarmee versnelt therapieën beschikbaar komen voor 
een betere behandeling en genezing van kinderkanker. 
Minder pijn, strijd en meer genezing en kwaliteit voor 
kinderen”, aldus www.kika-zandvoort.nl. Steun KiKa 
en kom ook!

Zaterdag 23 mei:
In een van de nieuwste en hipste aanwinsten van 
Zandvoort kun je vanavond helemaal uit je dak 
gaan! Vanaf 23.00 uur tot 05.00 uur is het partytime 

in Club Jade, waar ‘Firebeatz invites’ de show steelt. 
Geweldige clubtracks waar je zeker met de voetjes van 
de vloer zult gaan. Via www.crunc.nl zijn kaarten te 

koop voor € 5. Aan de deur betaal je € 10.

Zondag 24 mei:
Bloemendaal aan zee is hot! Voor een aantal hippe feest-

jes moet je hier zijn! Zo is er bij Beachclub Vroeger de 
‘Chega 3 Years Anniversary’, vind je bij BLM9 de Peepshow: 
Marathon plaats, bij Bloomingdale de party ‘Lovely’ met 
o.a. DJ Roog en kun je bij Woodstock terecht voor het 
Click On The Beach feest met o.a. Michel De Hey. 

I Know Where It’s @

Ellen Bluijs, 22 jaar studeert aan de Hogere Hotelschool in Den Haag en doet nu een 

management stage in Antwerpen:

“Het is echt heel jammer dat de A1GP niet meer op Zandvoort zal plaatsvinden. Naast het feit dat ik 

het spijtig vind voor alle raceliefhebbers in Zandvoort, is het nog erger voor de horeca in Zandvoort. 

Het verlies van dit evenement betekent het verlies van vele toeristen en daarmee veel omzet. Het 

is jammer dat we de A1-gezelligheid niet meer mogen meemaken.”

Lenna van den Haak, 29 jaar en journalist: 

“Persoonlijk vind ik het ontzettend jammer dat er geen A1GP meer wordt gereden op Zandvoort. Ik 

zal de festiviteiten eromheen, de mensen en natuurlijk de race ontzettend missen. Financieel gezien 

zal het zeker een aderlating zijn. Aan de andere kant, er komt wel weer een nieuw evenement dat 

zijn geld op zal brengen. Zandvoort is creatief genoeg, ik zou zeggen: nieuwe ronde, nieuwe kansen!”

Peter Koolstra, 21 jaar, studeert HBO-V aan de Hogeschool Leiden: 

“Doodzonde natuurlijk! Het verlies van de A1GP zal bij vele Zandvoorters in het verkeerde keelgat 

zijn geschoten. Het heeft altijd voor een mooie sfeer gezorgd in en rondom het dorp. Buiten het 

feit dat dit een flinke domper is voor de economie van Zandvoort, wordt er een gezellig weekend 

vol activiteiten van ons afgenomen. In het kader van de geluidsdagen zullen sommige inwoners 

van Zandvoort wel een gat in de lucht hebben gesprongen na dit nieuwsbericht. Misschien moeten 

ze dan de vrachtwagens die ik zondag jongstleden continu gehoord heb, voortaan ook verbannen. 

Over geluidsdagen gesproken...”

Lentekriebel - krabbel
Heb je zin in een superfeest met top Dj ś en artiesten? Wil je weer even lekker uit 

je dak gaan? Wat dacht je van namen als DJ Jean, Chuckie, R.I.O, Sidney Samson, 

Menno de Boer, Partysquad, Ricky Rivaro, Eric van Kleef, Charly Lownoise en 

Mental Theo? Een veel belovende line-up voor een te gek feest! 100% garantie 

verzekerd! Wil je dit alles live zien, horen en meemaken? 

Block dan je agenda op zaterdag 27 juni voor de vierde editie van 

hét strandfeest van het jaar: de SLAM!FM 

Beachbreak bij Beachclub Vroeger in 

Bloemendaal. Misschien denk je nu: het 

is pas mei! Beetje vroeg, zeg! Je kunt beter 

nooit te vroeg bij zijn, want de kaartver-

koop is al begonnen. Dus, wees er snel 

bij. Voor je het weet zijn de kaartjes 

binnen no time uitverkocht. Je kunt de 

kaarten halen bij alle Primera winkels 

en via Paylogic. De kaarten kosten € 14,99 dit 

is exclusief servicekosten. De toegang is vanaf 16 jaar, dus hou daar 

rekening mee. Op de website van Slam!FM is te lezen dat er streng 

op leeftijd gecontroleerd zal worden. Nog iets handigs om te weten, 

vanaf 22.00 uur rijden er pendelbussen tussen het BeachBreak ter-

rein en station Zandvoort, zodat alle partgangers veilig thuis komen. 

Deze dienst is gratis. 

Het feest begint vanaf 14.00 uur en duurt tot 23.00 uur in de avond. 

Tijd genoeg dus om lekker met je vrienden te feesten! Have fun! Voor 

meer info: www.slamfm.nl 

Despereaux 
De held van dit fascinerende sprookje, Despereaux Tilling, 

is een beetje een mislukte muis. Hij is te klein, zijn oren 

zijn veel te groot en wat het 

ergste is: hij gedraagt zich 

niet als een muis. Hij houdt 

van muziek, léést een boek 

(in plaats van het papier lek-

ker op te eten) en wordt tot 

overmaat van ramp dolver-

liefd op een mensenprinses. 

Hij beleeft avonturen met 

een rat, een bonkig meisje 

dat prinses wil worden, een 

echte prinses en een rouwende koning. Het zijn wel wat 

veel verhaallijnen voor een kinderfilm, die ook nog eens 

een donker randje hebben, bij vlagen zelfs angstaanja-

gend, maar de lessen over rouw en afgunst en het pleidooi 

voor eigengereidheid zijn wel prettig opwekkend.

Behang- en  

schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 

Advies en aanleg  

(draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service voor 

computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf  

Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine 

klussen in en om het 

huis. Redelijke prijs. Voor 

info: 06-1423 2051 

ZANDKORRELS
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of  

06-48318230
.................

Het Pakhuis een kringloop-

winkel waar van alles te 

koop is! Van serviezen en 

glaswerk tot meubels en 

van kleding tot boeken. 

Kennemerweg 6 Zandvoort 

(voormalige TZB kantine) 

De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 

info: 06 - 53693409
................. 

Hemelvaartsdag 
is: de dag dat Jezus naar 

de hemel is gegaan zodat 

Hij zijn Heilige Geest naar 

ons kon sturen, omdat Hij 

altijd heel dicht bij ons 

wil zijn en nu daardoor bij 

iedereen tegelijk kan zijn 

.................

God’s Heilige Geest wil in 

contact zijn met onze geest 

zodat Hij ons kan leiden 

en helpen in alle situaties

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Garage verkoop. 

Zat. 23 mei, van 10 tot 14 

uur. Diverse kinderspeel-

goed, kinderkleding, meu-

bels, lampen, ledikantjes, 

muziekinstrumenten 

en marktartikelen! Plein 

Hazebroekstraat (Oud noord)

.................

Te huur: appartement 1-2 

personen in centrum. Per 1 

juli vrij. 1 slaapk., 1 woonk., 

douche/toilet, open keuken, 

gas/licht/water/tv/inter-

net incl. Geen huisdieren, 

€ 900 p.mnd. + 1 maand 

borg. Tel. 06-53344660

Gevraagd: jonge dames  

(v.a. 18 jr) voor sexmassage.  

100 - 150 euro. Discr. 

verz. 5716998

.................

Houdt u van Italië en de 

Italiaanse taal? Professional 

geeft les. Tel. 5719632

................. 

Te koop: Alisun zonnebank. 

12 lampen, met gezichts-

bruiner. € 100,-. Tel. 

5715666 of 06-1547 5245

.................

Nikolina Markovic 

18 jaar. Gefeliciteerd!

Iwa, Dajana en Dejan

P
a

u
li

n
e

 



 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand mei:

Huisgemaakte Beenham
voor bij de asperges

200 gram € 3,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Graveer een keer - 023-888 77 58

Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

H&T Klussenbedrijf - 06 25548778

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Week van de Zee actie!
Zakje zee chocolade
+ marsepein haring
op vertoon van pas
i.p.v. € 5,75 voor € 5,--

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780Echte Oude Kaas

2 jaar natuurgerijpt + nu 40% korting
Heel kilo slechts € 8,95

Geldig week 21, van 18 mei t/m 24 mei

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand mei:
10 tot 50% korting op karpetten

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxalex	 Laminaat
Zonwering Parket

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Als grote liefhebster van bloemen en 

planten komt Gerrie dus regelmatig bij 

Bloemen aan Zee. “Ik ben er gek op, zelf 

heb ik ooit eens een keer een cursus 

bloemschikken gedaan, dus ik weet 

zelf ook wel wat van kleurencombina-

ties. Alleen Arno van Leeuwen, de eige-

naar, is echt een meester in het samen-

stellen van de mooiste boeketten. Hij 

weet ook precies wat ik mooi vind. Dat 

komt goed uit, want van mijn man krijg 

ik elke week een bos bloemen”, vertelt 

Gerrie enthousiast. Omdat Gerrie en 

haar man aan het strand wonen, kun-

nen zij op hun balkon niet alle soorten 

planten neerzetten. “Dat heeft te ma-

ken met het zout van de zee, daar kun-

nen niet alle planten goed tegen. Arno 

weet dit en houdt daar ook rekening 

mee. Hij gaat echt voor je op zoek naar 

een geschikte plant. Zo heeft hij voor 

mij een Agapanthus gevonden, een 

Zuid-Afrikaanse plant met blauwe 

en witte knoppen. Een vakman die 

met zijn klanten meedenkt, dat is 

toch hartstikke leuk?”

Zandvoortpas 
Gerrie maakt regelmatig dankbaar 

gebruik van de ZandvoortPas: “Ja, 

natuurlijk, ik heb die pas natuur-

lijk niet voor niets. Als ik bood-

schappen moet doen, dan let ik 

er altijd wel extra op. Zo heeft 

Bruna Balkenende vaak een leuke 

aanbieding met wenskaarten. Bij 

Bloemen aan Zee ontvang ik 5% 

korting op de artikelen, dus dat is 

altijd mooi meegenomen.” 

Als klant kunt u bij Bloemen aan 

Zee ook terecht voor o.a. het bloem-

werk op begrafenissen en bruilof-

ten, daarnaast verricht de bloe-

menwinkel ook werk op locatie.

Bloemen aan Zee, Haltestraat 30, 

tel. 5720042. Zes dagen per week 

geopend, maandags gesloten. 

www.bloemenaanzee.nl.

Mevrouw Gerrie Rutte is een trouwe klant 

van de bloemenwinkel Bloemen aan Zee in 

de Haltestraat. “Vanaf het begin ben ik een 

vaste klant, dat is inmiddels ook alweer een 

jaartje of acht. Ik kom graag bij Bloemen 

aan Zee, omdat de winkel een groot assor-

timent heeft. Verder biedt de winkel niet 

alleen het standaard werk, maar ook hele 

bijzondere bloemen en planten die je niet 

overal tegenkomt. Daarin onderscheiden zij 

zich van andere bloemenwinkels.”

Voor bijzondere bloemen en planten  
ga je naar Bloemen aan Zee 

Arno van Leeuwen (l) met vaste klant Gerrie Rutte

Wij hebben 

prachtige beelden

voor de tuin.

www.de-bode.nl 
Pashouders op alle 

artikelen 5% korting.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 - 22.00 uur

maandags gesloten

Voor Pashouders

Gratis glas wijn 
bij de vis menu’s

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Op vertoon van de ZandvoortPas
kofie met appelgebak 
van € 5,40 voor € 4,50.

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

VOOR PASHOUDERS

10% KORTING 

OP TOTAALPRIJS!

HALTESTRAAT 7, 2042 LJ ZANDVOORT

023-5716631 - WWW.ZARAS.NL

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 5% korting 

op de gehele collectie



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 21 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 12 mei en de 

verdere in week 20 door het college genomen besluiten zijn 19 

mei vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 

Balie en op de website. 

Publicaties verkiezing Europees Parlement 2009

Eerste publicatie: stemmen in een voor mindervalide 

kiezers ingericht stembureau

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de 

verkiezing van de leden van het Europees Parlement op don-

derdag 4 juni 2009 onderstaande stemlokalen op zodanige 

wijze zullen zijn ingericht, dat voor mindervalide kiezers de 

mogelijkheid bestaat daar zelfstandig hun stem uit te brengen. 

Stembureau 1 Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1

Stembureau 2 Strandhotel Sunparcs Sandvoort, Trompstraat 2

Stembureau 3  Oranje Nassauschool, Lijsterstraat 3

Stembureau 4  Voormalig VVV-kantoor, ingang Schoolplein 1

Stembureau 5  Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14

Stembureau 6  ‘De School’, voorheen de Geref. kerk, ingang

 Julianaweg 15

Stembureau 7  Stichting Pluspunt, Flemingstraat 55

Stembureau 8  Zorgcentrum, Herman Heijermansweg 73

Stembureau 9  Nieuw-Unicum, Zandvoortselaan 165

Stembureau 10  Stichting A.G.Bodaan, Bramenlaan 2

Let op: Stembureau 4 (voorheen één van de noodlokalen van 

de Mariaschool) heeft op de dag van de verkiezing zitting in 

het Voormalig VVV kantoor, ingang Schoolplein 1;

Stembureau 6 (voorheen Calvijnzaal) heeft op de dag van de 

verkiezing zitting in “De School” , ingang Julianaweg 15;

Stembureau 7 (voorheen ingang Flemingstraat 180) heeft op 

de dag van de stemming zitting in het gebouw van Stichting 

Pluspunt, ingang Flemingstraat 55.

Tweede publicatie: handleiding voor de kiezer

U stemt door een stemvak voor de naam van de kandidaat 

van uw keuze rood te maken. Indien u op het stembiljet meer 

stemvakken rood heeft gemaakt of bijvoegingen heeft ge-

plaatst waardoor u kunt worden geïdentificeerd, wordt het 

stembiljet ongeldig. U stemt blanco door geen keuze te maken 

en vervolgens het stembiljet, dichtgevouwen, in de stembus 

te doen. Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat 

de namen van de kandidaten niet zichtbaar zijn en doet u het 

stembiljet in de stembus. Indien u zich bij het invullen vergist, 

geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug. Deze verstrekt 

u op uw verzoek eenmaal een nieuw stembiljet.

Derde publicatie: stemmen bij volmacht

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het bij de 

aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement 

op donderdag 4 juni 2009 een kiezer is toegestaan bij volmacht 

te mogen stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Machtiging door schriftelijke verzoek

1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos for-

mulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht 

te mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 25 mei 2009, 

door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de 

gemeente, waar hij/zij op woensdag 22 april 2009 als kiezer 

is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de 

verzoeker is toegestaan om in een stembureau naar keuze of 

per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde 

op te treden, moet op woensdag 22 april 2009 als kiezer zijn 

geregistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde 

een volmachtbewijs.

B. Machtiging door overdracht van de oproepingskaart

1. De kiezer kan ook een andere kiezer, die in hetzelfde stem-

district, is ingeschreven, machtigen om voor hem/haar te 

stemmen. 

2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op 

de oproepingskaart en laat de kaart door de gemachtigde 

medeondertekenen.

3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, 

oproepingskaart aan de gemachtigde over.

4. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette oproe-

pingskaart, kan tot en met dag van de stemming.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. 

Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken 

of zelf aan de stemming deel te nemen.

De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden 

uitgebracht.

Vierde publicatie: stemmen in een stembureau naar keuze

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het bij 

de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees 

Parlement op donderdag 4 juni 2009 een kiezer is toegestaan 

zijn/haar stem uit te brengen in een stembureau naar keuze.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag

1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos 

formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een stem-

bureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien 

reeds verstrekt), moeten uiterlijk op maandag 25 mei 2009, 

door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de 

gemeente, waar hij/zij op woensdag 22 april 2009 als kiezer 

is geregistreerd.

3.  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoe-

ker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming 

te mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de 

oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een 

kiezerspas.

B. Mondelinge aanvraag

1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de oproepingskaart, 

doch uiterlijk op dinsdag 2 juni 2009, de oproepingskaart over te 

leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar 

hij/zij op woensdag 22 april 2009 als kiezer is geregistreerd.

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de 

oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een 

kiezerspas.

Voor al deze vier publicaties geldt: nadere inlichtingen worden 

verstrekt door Bureau verkiezingen, Swaluëstraat 1, Zandvoort. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 26 mei. Op de agenda 

staat:

- Opening

- Loting

- Ingekomen stukken en mededelingen 

- Vaststellen agenda

- Vaststellen notulen 21 april 2009

- Hamerstukken:

a. Groenbeleidsplan

b. Parkeerverordening en parkeerbelastingverordening

c. Opnieuw beschikbaar stellen van budgetten voor DURP en 

uitvoering parkeermaatregelen Brederodebuurt                                                                                                                    

d. Begroting 2010 Veiligheidsregio Kennemerland

- Initiatiefvoorstel budget symposium mobiliteit

- Sluiting.

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 

vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. 

U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-

finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren 

beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten 

liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en 

zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadver-

gadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden 

door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9). 

Commissie Projecten en Thema’s

De Commissie Projecten en Thema’s  vergadert op 27 mei vanaf  

20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. 

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening en mededelingen

- Vaststelling agenda    

- Besluitenlijst vergadering van 22 april 2009

- Vaste agendapunten, aan de commissie onder meer zullen 

de tegels worden gepresenteerd die toeristische informatie 

gaan aangeven

- Presentatie Stichting Pluspunt: missie en visie Presentatie 

verzorgd door de heer A. Rechterschot (directeur/bestuurder)

- Gertenbachcollege

- Stand van zaken e-projecten

- Rondvraag

- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 

commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan zowel 

over onderwerpen op de agenda als over een eigen onderwerp. 

Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, moet dit 

schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding 

moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn 

voor een vergadering die de woensdagavond daarop wordt 

gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente 

Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of 

per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het 

raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres, 

telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op een 

aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en 

liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of 

iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn 

Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 

t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 

klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 

Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 

Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 

verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommissies > 

Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.

Bekendmaking wet milieubeheer - Beschikkingen 

maatwerkbepaling 

De Milieudienst IJmond maakt namens het college van Burge-

meester en Wethouders van Zandvoort het volgende bekend: 

Beschikkingen maatwerkbepaling

De Milieudienst IJmond legt op grond van artikel 2.20 vijfde 

lid van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op voor: 

Café “De Klikspaan”, Haltestraat 19 te Zandvoort. De maatwerk-

voorschriften hebben betrekking op het aanbrengen van een 

muziekgeluidsniveaubegrenzer op de geluidsinstallatie van 

het bedrijf en het gesloten houden van ramen en deuren van 

het bedrijf wanneer binnen de inrichting muziek ten gehore 

wordt gebracht. 

De Milieudienst IJmond legt op grond van artikel 4.109 vijfde lid 

van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op voor: Bo-

drum, Passage 24-26 te Zandvoort. De maatwerkvoorschriften 

bepalen dat het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 

is toegestaan, indien het lozen geen nadelige gevolgen heeft 

voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het 

beheer van afvalwater.

 

Inzage

De beschikkingen liggen tijdens werkuren van 22 mei tot 3 juli 

2009 ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis en bij 

de Milieudienst IJmond.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 3 juli 2009 kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar 

worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de Milieudienst 

IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aan-

gevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Raad van 

State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Algemene informatie Milieudienst IJmond

Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. 

Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. 

Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 

E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Willem Kloosstraat 1, verwijderen asbesthoudend materiaal, 

ingekomen 11 mei 2009, 2009-064S.

- Burgemeester Engelbertsstraat 44, veranderen balkon ach-

terzijde, ingekomen 11 mei 2009, 2009-065Lv.

- P.N. Quarles v. Uffordlaan 9, plaatsen dakkapel, ingekomen 13 

mei 2009, 2009-068Lv. 

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- De Favaugeplein, plaatsen openbaar toilet, verzonden 13 mei 

2009, 2009-017Rv.

Kapvergunningen verleend 

- Zandvoortselaan 52, één den in de voortuin, de boom staat 

erg scheef, gevaar bij storm dat de boom op het huis valt. 

Zaaknr:09/1935

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 

beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 

werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 

onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-

ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 

kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek 

om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Verkeersbesluiten Voorjaarsmarkt 23 mei 2009

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten 

om:

1. Op zondag 24 mei 2009 ten behoeve van het houden van 

de Voorjaarsmarkt 2009 fysieke afsluitingen te plaatsen en 

over te gaan tot de plaatsing van dranghekken voorzien van 

retroreflecterend materiaal inclusief de borden conform model 

C01 (gesloten voor alle verkeer) van bijlage I van het Reglement 

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:

- In de Achterweg om verkeer richting de Haltestraat tegen 

te gaan;

- In de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuw-

straat;

- In de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;

- In de Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;

- In de Willemstraat direct ten westen van de Prinsesseweg;

- In de Oosterstraat direct ten noorden van de Prinsesseweg;

- In de Prinsesseweg direct ten westen van de Koninginneweg;

- In de Schoolstraat direct te noorden van de Louis Davidsstraat;

- In de Cornelis Slegersstraat direct te zuiden van de Louis

Davidsstraat;

- In de Grote Krocht direct ten Noorden van de Hogeweg;

- In de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;

- In de Zeestraat direct ten oosten van de ir E.J.J Kuinderstraat;

- In de Zeestraat direct ten westen van de Verlengde Halte-

straat;

- In de Swaluëstraat direct ten zuiden van de Pakveldstraat;

- In de Rozennobelstraat direct ten westen van de Swaluëstraat;

op zondag 24 mei 2009 van 6:00u tot in beginsel 20:00u.

2. op woensdag 20 mei 2009 de borden E01 (Verboden te 

parkeren) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en 

Verkeerstekens 1990 met onderbord ‘Zondag a.s.’ te plaatsen 

op de locatie van de Voorjaarsmarkt 2009 om zodoende de 

locatie vrij te houden van geparkeerde auto’s.

Verkeersmaatregelen opening Zorg aan Zee

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 

dat, in verband met de festiviteiten bij de opening van Zorg 

aan Zee op 23 mei 2009, verkeersmaatregelen moeten worden 

genomen, de borden C01 (gesloten voor alle verkeer) en fysieke 

maatregelen geplaatst worden in:

- de Poststraat direct ten noorden van de aansluiting met de 

Hogeweg;

- de Poststraat direct ten zuiden van de aansluiting met het 

Kerkstraat.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 

bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 21

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Susanne Trik won haar eerste enkelspel van dit competitieseizoen

Regen spelbreker

Trucks Power Festival matig bezocht

Veel doelpunten tijdens zaalvoetbaltoernooi

Lotto/Meppel, dat samen 

met Zandvoort op de op één 

na laatste plaats staat, moet 

dus voor nog slechts 2 partij-

en op een latere datum, mo-

gelijk op Hemelvaartsdag, 

weer naar Zandvoort afrei-

zen.

Winst was dus in deze wed-

strijd van cruciaal belang, 

wil Zandvoort ook komend 

seizoen in de Hoofdklasse 

uitkomen. TCZ kon zondag 

over een nieuwe dame voor 

zowel de enkels als voor 

het dubbel beschikken. De 

door Zandvoort opgestelde 

Natalie Grandin uit Zuid 

Afrika was echter in haar 

enkelpartij niet opgewas-

sen tegen de sterke Oost-

Europese Zuszan Kucova. In 

2 verloren sets moest zij in 

haar een sterkere speelster 

erkennen. De voor zondag 

als tweede dame optre-

dende Susanne Trik liet ein-

delijk zien wat ze waard is. 

Josien Boverhof werd na een 

lange strijd aan haar zege-

kar gebonden en dat ging 

niet zonder slag of stoot. 

Trik had met een snelle 6-3 

in de eerste set haar visite-

kaartje afgegeven. Echter 

Deze hoge stand wordt mo-

gelijk gemaakt door het sy-

steem dat gevolgd wordt. 

In de eerste ronde zijn alle 

teams, zwak en sterk, door 

elkaar gehusseld en in een 

7-tal poules ingedeeld. 

Daardoor kunnen sterke 

teams veel scoren tegen 

mindere goden. In de twee-

met dezelfde snelheid, en 

ook 3-6, gaf Boverhof zich 

niet gewonnen. Een beslis-

sende derde set moest de 

winnares aanwijzen. En 

die set verliep uiterst span-

nend en tenenkrommend. 

Servicebreak na service-

break werd de toeschouwers 

voorgetoverd. Bij een stand 

van 6-5 in het voordeel van 

de Meppelse, die ook nog 

eens mocht serveren, gaf 

niemand meer iets voor de 

kansen van Trik. Maar ook nu 

weer rechtte zij haar rug en 

dwong een tiebreak af. Bij 

de stand 5-2 voor Trik gooide 

de arbiter echter roet in het 

eten. Na een foute service 

van Trik, via de netband in 

het servicevak, besliste de 

man dat de bal uit was. Trik 

en haar coach gingen daar 

niet mee akkoord maar trok-

ken uiteindelijk toch aan het 

kortste eind. Of het incident 

Trik sterker maakte zal nooit 

bekend worden maar uit-

eindelijk zorgde ze wel voor 

het eerste punt voor haar 

vereniging: 6-3, 3-6 en 7-6.

Sander Koning trof het niet 

in zijn tegenstander. De nieu-

we gravelbijter bij Meppel 

de ronde is dat anders. De 

bovenste twee teams gaan 

naar de topafdeling en de 

onderste twee naar de la-

gere. De derde ronde kent 

het afvalsysteem waarna 

de halve finalisten bekend 

worden. Het systeem is niet 

waterdicht want een sterk 

team als Danzee heeft de 

De laatste thuiswedstrijd van het tennisseizoen in de Hoofdklasse stond in het teken van 

Pluvius. De regengod had er al voor gezorgd dat de aanvang van de wedstrijd Tennisclub 

Zandvoort (TCZ) tegen Lotto/Meppel met twee uur werd uitgesteld, en zorgde er ook voor 

dat er een vroegtijdig einde aan moest worden gemaakt. Bij de stand van 4-2 in het voor-

deel van onze ‘plaatsgenoten’ besloot de hoofdscheidsrechter de beide mixed dubbelpar-

tijen af te gelasten omdat de banen opnieuw in zwembaden waren omgetoverd. 

Waar vorig jaar nog tienduizenden mensen 

op af kwamen, was de belangstelling voor het 

Truck Festival afgelopen weekend op Circuit 

Park Zandvoort beduidend minder. Zowel het 

aantal trucks als het aantal toeschouwers 

lag lager. Toch viel er voor de liefhebbers van 

mooie en grote trucks/vrachtwagen te genie-

ten van het tentoongestelde. Ook de fans van 

oldtimers kwamen aan hun trekken. Tijdens de 

show werden een aantal prijzen, waaronder 

de ‘Mooiste Truck’ , uitgedeeld.

Het jaarlijkse grote zaalvoetbaltoernooi in de Korver sporthal 

heeft in de eerste week van deze editie meer dan 200 doel-

punten opgeleverd! Vooral de wedstrijden tussen Chin-Chin 

en De Burcht (18-0) en Sack Time – Weber’s Schoonmaakbe-

drijf (15-0) joegen de totaalstand naar een recordhoogte.

tennis

voetbal

heette Lamine Ouahab (25), 

van geboorte Algerijn en wo-

nend in Barcelona. Ouahab 

moest één set nog even wen-

nen, daarna had Koning niets 

meer te vertellen en verloor 

met 6-3, 1-6 en 2-6. Nathan 

Thompson, de Amerikaan 

in Zandvoortse dienst, liet 

de eerste 4 games door zijn 

vingers glippen maar won 

alsnog de eerste set van Paul 

Logtens met 7-5. De tweede 

set zorgde voor een gewon-

nen wedstrijd en het tweede 

Zandvoortse punt op: 6-3. De 

beide dubbelpartijen ble-

ven in Zandvoort. Invalster 

Laurette v.d. Knaap en 

Gradin lieten duidelijk zien 

dat Kucova/Boverhof welis-

waar goede enkelspeelsters 

zijn maar voor het dubbelen 

nog even samen moeten 

trainen: 6-2, 6-1. De beide 

Zandvoortse heren maak-

ten alleen de eerste set, die 

ze wonnen in de 12e game, 

spannend. De laatste set 

voordat de regen spelbreker 

werd, wonnen ze gemakke-

lijk met 6-3. Zandvoort zal 

uit de uitgestelde mixed 

dubbels één punt moeten 

halen om deze wedstrijd te 

winnen.

eerste wedstrijd door een 

communicatiefout gemist, 

hetgeen een reglementaire 

nederlaag van 5-0 opleverde, 

en heeft na het verlies met 

4-8 afgelopen vrijdag tegen 

Swier IJmuiden geen kans 

meer op een hoge notering. 

Dat is dus de keerzijde van 

de medaille.

Het toernooi wordt gespeeld 

in de Korver sporthal op 

werkdagen vanaf 18.45 uur 

en is gratis toegankelijk. De 

finaledag is op vrijdag 26 

juni aanstaande.

Het eerste team van Sonderland

Sonderland 1 haalt het net niet

Sonderland moest dus win-

nen, maar jammer genoeg 

waren de twee topspelers 

Annelies Nieuwveld en Tim 

Vreeburg verhinderd. Invallers 

Alfred Huges en Henk 

Berkhout deden hun uiterste 

best, doch hun tegenstanders 

In de slotwedstrijd van de NGF-competitie 2009 is het eerste team van ZGC Sonderland 

er, net als de afgelopen drie jaren, net niet in geslaagd het kampioenschap te behalen in 

de eerste klasse van de C-clubs Mixed Dubbel Negen. Voor aanvang stond het team op 

de tweede plaats met twee gewonnen en één verloren wedstrijd en moest het de strijd 

aanbinden met Amstelborgh 2, dat bovenaan stond. 

golf

speelden net een paar slagen 

beter. Kees van den Bos wist 

het eerste puntje binnen te 

slepen, gevolgd door Klaas 

Jacobs en Rick Ruitenberg, 

die beiden de volle winst 

wisten te behalen. Alles hing 

daarna af van invalster Wanda 

van den Bos. Bij een totaal-

score van zes punten zou 

Sonderland kampioen zijn, 

maar zij kwam niet verder dan 

vier punten en dat bleek niet 

voldoende. Doordat Weesp 1 

met 21-15 van Oegstgeest 3 

won, moest Sonderland uit-

eindelijk zelfs genoegen ne-

men met de derde plaats. 

Administratiekantoor K. Willemse
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Wapen van Zandvoort, eten en drinken…

SV Zandvoort ‘Club van het Jaar’

Twee Zandvoortse straatvoetbalteams naar regiofinale

Benauwde winst voor ZSC

Ieder seizoen stuurt het 

HD een aantal deskundige 

rapporteurs op pad om de 

spelers van clubs in de re-

gionale eerste en tweede 

klasse, waar de krant ver-

schijnt, te beoordelen. Die 

krijgen dan een rapportcijfer 

en diegene die aan het einde 

van het seizoen het hoogste 

gemiddelde cijfer behaald 

wordt de beste speler dan 

Het waaide dermate hard op 

het Van Fenemaplein, dat de 

boarding, een essentieel on-

derdeel van het straatvoet-

uitstraling naar buiten erg 

mee.

Een tweede prijs voor 

Zandvoort was weggelegd 

in de categorie ‘Beste keper 

van het Jaar’. Voor het twee-

de jaar in successie mocht 

Boy de Vet deze prijs in ont-

vangst nemen. Met een ge-

middelde van 7,25 punten 

stak hij met kop en schou-

ders boven de concurren-

tie, waaronder Zandvoorter 

Michel van Kampen (6,97) 

die bij Young Boys speelt, 

uit. De Vet had zaterdag 

voor zijn trainer Piet Keur 

goed nieuws. Ondanks dat 

er diverse eersteklassers en 

hoofdklasse clubs bij hem 

aan de bel trokken, blijf 

deze topper, mede door het 

gebrek aan tijd om minimaal 

3 keer in de week te trainen, 

toch in Zandvoort spelen. 

De finale om de HD Cup 

werd overigens met 3-1 een 

prooi voor Kennemerland. Zij 

wonnen van de verliezend 

halve finalist DSOV, dat in de 

plaats van Young Boys werd 

opgeroepen. Young Boys, 

dat nacompetitie speelt om 

tie omdat er verkeerd gecom-

municeerd was ten aanzien 

van de plaats van handeling. 

Daarom werd er door elkaar 

Als ZSC de huidige fraaie 

tweede plek zou willen be-

houden, moest er zondag 

gewonnen worden. In de 

eer ste helft werd er, ondanks 

dat het veld nat was en de 

bal dus glad, goed en snel ge-

speeld waardoor er bij rust 

een drie punten voorsprong 

op de teller stond: 6-3. Dat is 

bepaald niet hoog in hand-

balkringen maar die gladde 

bal, en het niet willen capi-

tuleren van KDO waarvan de 

doelvrouw menige bal goed 

verwerkte, waren daar debet 

aan.

Toen in de tweede helft het 

veld opdroogde werd er snel-

ler maar onzorgvuldiger ge-

speeld door de Zandvoortse 

dames die zich niet echt van 

hun tegenstanders los kon-

wel de beste keeper van het 

jaar. Daarnaast wordt ook de 

topscorer van het jaar in de 

schijnwerpers gezet. Tevens 

beoordelen zij de trainers en 

de clubs. SV Zandvoort is uit 

de bus gekomen als beste 

club van het seizoen 2008-

2009. In de beoordeling voor 

Club van het Jaar telt de 

gastvrijheid, de ontvangst 

van de gasten maar ook de 

bal, niet opgezet kon wor-

den. Helaas waren er maar 

een paar teams op komen 

dagen, volgens de organisa-

een plaats in de hoofdklas-

se, vond de wedstrijd niet in 

hun schema passen.

In het ‘Elftal van het Jaar’, 

naar gemiddelde en veldpo-

sitie, werd buiten De Vet nog 

een Zandvoorter vermeld. 

Nigel Berg werd, met een ge-

middelde van 6,9, als linker-

spits van het jaar opgesteld. 

Berg maakt overigens een 

opmerkelijk seizoen door. 

Als klap op de vuurpijl werd 

deze jongeling ook nog eens 

gekozen in het FCNH-elftal 

van technisch directeur Karel 

Bonsink. Het FCNH-elftal is 

een team voor spelers onder 

de 20 jaar dat meedoet aan 

de Copa Amsterdam, een 

toernooi dat grote interna-

tionale uitstraling heeft en 

waaraan eigenlijk alleen top-

teams uit de hele wereld, zo-

als Ajax, Juventus en Cruzero, 

meedoen. Berg werd uit een 

groep van 200 spelers gese-

lecteerd. Totaal hadden 900 

spelers uit Noord-Holland 

zich aangemeld bij RTV-NH. 

Het merendeel van de selec-

tie bestaat uit spelers van 

BVO’s en topamateurclubs.

heen gespeeld maar werden 

wel de uitslagen per leef-

tijdsgroep bijgehouden.

De Zandvoort Boys en R-Force 

veroverden uiteindelijk een 

plek in de regiofinale, die 

waarschijnlijk in Amstelveen 

plaats zal vinden. “We wisten 

op stormachtige wijze deze 

dag te beheersen”, aldus de 

uitgelaten Dino, één van 

de blije winnaars van team 

R-Force. “Het was fantastisch 

om te zien hoeveel plezier die 

jongens beleven aan straat-

voetbal en hoe fanatiek de 

meeste spelers zijn. Het was 

ondanks de wind een gewel-

dige middag”, aldus Jeroen 

van der Wal van Albert Heijn. 

Of het in de toekomst tot een 

vervolg komt is niet bekend.

den maken. Die onzorgvul-

digheid uitte zich in de eind-

stand van 11-9. Coach Rob Til, 

die weer aanwezig kon zijn 

omdat het honkbal afgelast 

was: “Het was een sportieve 

wedstrijd, dat is wel eens an-

ders geweest. Het is jammer 

dat we in de tweede helft zo 

slordig speelden anders was 

de overwinning groter ge-

weest. Volgende week spelen 

wij bij Vido in Purmerend de 

laatste wedstrijd van het sei-

zoen dat, vooral buiten, suc-

cesvol is verlopen en waarin 

we een mooie tweede plaats 

hebben bemachtigd.”

ZSC scores: Lucia v.d. Drift, 

Romena Daniëls en Laura 

Koning troffen 3x doel en 

Martina Balk en Asia El 

Bakkali ieder 1 maal.

SV Zandvoort is door het Haarlems Dagblad (HD) uitge-

roepen tot Club van het Jaar. De bijbehorende bescheiden 

werden in de rust van de finale om de HD Cup overhandigd 

aan Conny en Piet Koper, respectievelijk secretaris en be-

stuurslid van de Zandvoortse voetbalvereniging.

De ‘Zandvoort Boys’ en ‘R-team’ hebben zich tijdens het onlangs gehouden straatvoet-

baltoernooi van de KNVB, gesponsord door AH en Calvé, geplaatst voor de regiofinale. Zij 

konden het beste met de harde wind omgaan.

De handbaldames van ZSC hebben afgelopen zondag een 

benauwde overwinning geboekt. Het twee plaatsen lager 

genoteerde KDO legde onze plaatsgenoten het vuur na aan 

de schenen maar verloren uiteindelijk met 11-9.

voetbal

voetbal

handbal - dames

Boy de Vet is gekozen tot beste keeper van de regio

Romena Daniëls krijg nog een zetje mee van de keepster van KDO

Er werd fanatiek gevoetbald tijdens het straatvoetbaltoernooi
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in prijs verlaagd

Grote Krocht ca. 1900

nieuw

nieuw

Brederodestraat 114
Direct achter de zuid boulevard aan zee, staat deze royale moderne vrijstaande 
villa met spectaculair uitzicht vanuit alle vertrekken over zee en duinen.
De woning is onder architectuur volgens de geldende kwaliteitsnormen en 
nagenoeg onderhoudsvrij gebouwd in 2005/2006.
Bestaat thans uit riante woonverdieping, ruime slaapverdieping met 4 
slaapkamers, 3 luxe badkamers, sauna, groot souterrain met inpandige garage 
voor 4 auto’s en een superzolder voor eventueel extra slaapkamers. 

Vrijstaande villa met 8 kamers en zicht op zee en duinen•	
Riante living met open haard, hal, entree, trappenhuis•	
Grote woonkeuken, werkkamer en extra eetkamer•	
Besloten tuin met 3 hardstenen zonneterrassen•	
Zolder biedt spectaculair uitzicht over omgeving•	
4 bouwlagen van elk 120m², perceeloppervlakte 649 m², inhoud 1400m³ •	

Vraagprijs  € 1.795.000,--

Potgieterstraat 30
Deze ideale, knusse (starters)woning staat in een gezellige en kindvriendelijke 
woonomgeving, heeft 2 slaapkamers, een ruime bergzolder en is gelegen op 
loopafstand van het strand, station en het levendige centrum van Zandvoort.

Tussenwoning met achterom•	
Bouwjaar ca. 1924•	
Geheel voorzien van dubbele beglazing (behalve het badkamerraam)•	
Recent aan de buitenzijde geschilderd•	
Dakbedekking bijkeuken en slaapkamer voorzijde vernieuwd •	
Alle vertrekken beschikken over schuifdeuren•	
Zonnige voortuin op het zuiden•	
Woonoppervlakte ca. 70 m² •	

Vraagprijs € 205.000,--  (evt. starterslening mogelijk!)

Burg. Van Alphenstraat 61/37
Dit hoekappartement op de 8e verdieping, heeft prachtig uitzicht over de zee, 
een zonnig balkon op het zuidwesten, ruime keuken, moderne badkamer en de 
slaapkamer geeft toegang tot het tweede balkon met zeezicht.
Het gerenoveerde complex ‘Residentie Santhorst’ beschikt over 2 liften en een af-
gesloten parkeerterrein voor de bewoners. Tevens kunnen we u nog een garage 
aanbieden welke aan de zuidzijde van het complex gelegen is.

Geheel voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing •	
Elektrisch bedienbare zonwering aan zeezijde•	
Voormalig 4 kamer appartement•	
Veel lichtinval door hoekligging•	
Berging in de onderbouw•	
Portiekappartement, rustige opgang slechts 2 appartementen op deze etage•	
Woonoppervlakte ca. 82 m² •	

Vraagprijs € 289.000,-- 

Herman Heijermansweg 8
Via een oprijlaan bereikt u deze luxueuze vrijstaande villa op een kavel van 
3500 m² eigen grond, omgeven door prachtig duinlandschap. 
De villa beschikt over een living van ca. 175 m², royale luxe woonkeuken, bij-
keuken, waskamer, 4 slaapkamers, 3 luxe badkamers, royaal inpandig zwembad 
met jacuzzi en loungegedeelte, souterrain en een garage voor ca. 4 auto’s. Deze 
bijzondere locatie is bij veel mensen onbekend doordat de ligging geheel aan 
het oog ontrokken wordt.

Op nog geen 200 meter van de Kennemer Golfclub•	
Unieke locatie met volledige privacy•	
Perfect onderhouden•	
Woonoppervlakte ca. 585 m² (excl. garage)•	
Inhoud ca. 1600 m³•	

Vraagprijs € 2.700.000,-- 

Burg. Van Fenemaplein 19/13
Op de hoogste verdieping (7de etage) gelegen royaal appartement met een 
balkon over de gehele breedte aan zowel land- als zeezijde. Dit oorspronkelijke 
4 kamer appartement is zodanig verbouwd dat er een extra ruime woonkamer, 
eetkeuken en slaapkamer zijn ontstaan. Het complex beschikt over een lift en 
er is een berging in de onderbouw. In de directe nabijheid vindt u het openbaar 
vervoer, supermarkt, het centrum en uiteraard boulevard, strand en zee!

Eventueel 2 garages separaat te koop •	
Veel kastruimte•	
Parkeren middels vergunningensysteem •	
Woonoppervlakte ca. 100 m²•	

Vraagprijs € 239.000,-- 

Grote Krocht 14
Voor wie een royaal penthouse zoekt dat aan alle wensen voldoet….
Op ‘eenzame’ hoogte, midden in het gezellige centrum van Zandvoort, ligt dit 
prachtige royale penthouse met ruime serre, riant zonnig dakterras, 
3 slaapkamers en 2 parkeerplaatsen. 
Het kleinschalige complex residence “La Grande Caverne” beschikt over een lift 
en een inpandige parkeerkelder met bergingen. 

Ruim penthouse met veel lichtinval •	
Volledige privacy door de vrije ligging•	
Bijzonder vormgegeven hoog plafond in de woonkamer•	
Zonwering rondom •	
Berging en 2 parkeerplaatsen in de parkeerkelder•	
Midden in het centrum en toch rustig gelegen•	
Woonoppervlakte circa 140 m² (excl. dakterras van ca. 110 m²)•	

Vraagprijs € 695.000,-- (incl. 2 parkeerplaatsen)
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Afgelopen zaterdag is de 8sprong, een appartementen-

gebouw met acht appartementen met centrale voor-

zieningen voor acht verstandelijk beperkte jongeren,  

officieel geopend. De bewoners, die arriveerden met de 

‘Jan Plezier’ van Jaap Kroon, hebben lange tijd op hun 

woonplek moeten wachten. 

In 2005 hanteerden Lesley, 

Bianca, Manda, Dana, Ischa, 

Andor, Bas en Ronald zelf de 

sloophamer om het oude 

mortuarium/consultatiebu-

reau aan de Poststraat tegen 

de grond te halen en in 2007 

sloegen ze gezamenlijk de 

eerste paal. Ze bedachten zelf 

de naam voor het complex. 

En nu is het zover, de 8sprong 

is klaar en daarom was het 

feest in de Poststraat, waar 

een groot aantal familiele-

den en Zandvoorters getui-

ge van zijn geweest. Na een 

welkomstwoord van Zorg 

aan Zee-voorzitter Hans van 

Brero en een aantal speeches 

van andere hoogwaardig-

heidsbekleders, was het tijd 

voor de openingshandeling. 

Geholpen door dorpsomroe-

per Klaas Koper, lieten de ‘8’ 

een groot aantal ballonnen 

de lucht in gaan. De ‘8’ kun-

nen nu eindelijk zelfstandig 

wonen op hun eigen plek.

8sprong 
officieel geopend

 Veel mensen op de markt en op de terrasjes

Dankzij een stralende zon was het zondag de gehele dag heerlijk toeven op de traditio-

nele Voorjaarsmarkt. Entertainment op het Raadhuisplein, veel mogelijkheden voor de 

jeugd met allerlei spelletjes, draaimolens en andere attributen en overal veel te koop 

voor weinig geld.

Voorjaarsmarkt 
grote publiekstrekker

zellig druk en 

kwamen zeker 

de koopjeszoe-

kers vroeg bij 

de vele kramen 

langs. In de winkelstraten 

stonden de Zandvoortse 

winkeliers vaak met een 

stand of kraam precies voor 

hun eigen deur hun waren 

tegen speciale prijzen aan te 

bieden. Terrassen werden de 

gehele dag bevolkt door het 

vele publiek dat Zandvoort 

wist te vinden. Artiesten uit 

binnen- en buitenland verto-

nen in Zandvoort graag hun 

kunsten en komen jaar in, 

jaar uit weer terug. 

Ook de eigen midden-

stand deed dus actief mee. 

Ondernemers showden hun 

nieuwste producten en pak-

ten uit met ludieke acties 

en spectaculaire kortingen. 

Verschillende restaurants 

hadden speciaal voor de 

Voorjaarsmarkt een markt-

menu samengesteld. 

Tot laat in de middag was 

het overal gezellig druk 

bij een aangename tem-

peratuur. Een geslaagde 

Voorjaarsmarkt waarvan 

velen hebben genoten.

5 229 11Actueel Actueel Cultuur Sport
Hulpdiensten
tonen hun
kunnen

Zandvoort
wil meer lintjes
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Zandvoortse 

De Mannetjes

Onweer

‘Waren we voor even 
letterlijk een 

“flitsende” badplaats’

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

• 1 OATBRAIN en 1 TIJGER-

WIT samen voor € 3,50 

Tegen inlevering van  
het folderstrookje 1 FIJN  
VOLKOREN voor € 1,50

Stap ook eens binnen voor  
een lekker belegd broodje  
met één van onze heerlijke 
ambachtelijke salades en  

een lekker kopje kofie

Het ontwerpbestemmingsplan 
Middenboulevard en het ontwerp-
exploitatieplan Middenboulevard  

liggen ‘ter visie’. De wettelijk verplichte 
zienswijzeprocedure start morgen. 

In de gemeente-advertentie leest u er meer over.

Wat de Zandvoortse Voor-

jaarsmarkt zo uniek maakt 

en onderscheidt van andere 

markten is de mix van markt 

en amusement. In het cen-

trum en daaromheen ston-

den vele aantrekkelijke at-

tracties opgesteld die voor 

bijna alle leeftijden iets te 

bieden hadden. En culinair 

viel er bij de kraampjes ook 

veel te genieten.

Vanaf de Prinsesseweg was 

het een feestelijk decor 

met kramen en kraampjes, 

dat doorliep in de Louis 

Davidsstraat, het Raad huis-

plein, De Grote en Kleine 

Krocht, het Kerkplein met 

aansluitend de Kerkstraat. 

Aan de andere kant was 

het heerlijk verblijven in de 

Haltestraat en de Swaluë-

straat. Al bij de start van de 

Voorjaarsmarkt om 10.00 

uur werd het meteen ge-

Ontlading bij de bewoners

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Er werden goede zaken gedaan op de markt
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Flinke bliksem boven zee

familieberichten

burgerlijke stand
16 MEI - 20 MEI 2009

Geboren: 
Holly Minou, dochter van: Hart, James Frank en: Wisse, Nicole 

Catherine Jacqueline.

Dunya Meryam, dochter van: Rachid, Nawras en: Jongert, 

Myrthe.

Ondertrouwd:
Geluk, Collin en: van Doorn, Rebecca Jacobus Eveline.

Gehuwd:
Bosman, Albert Carel en: Schenk, Francis.

Van der Veer, Daniël Johannes Theodorus en: Visser, Veronique 

Cecilia.

Overleden:
van Duivenboden, Saartje, oud 91 jaar.

A.s. zondag 
vanaf 12.00 uur

maken de sushi chefs van 

No Sushi Haarlem
op ons terras de 
lekkerste sushi’s

voor u klaar!

U komt toch ook?
Reserveren:023-5713200
www.beachclubtien.nl

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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restaurant aan het strand
waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
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colofon

Heel bijzonder,heel gewoon,

gewoon een heel bijzonder mens

Tot ons grote verdriet is, na verval van krachten, 

overleden mijn vader, schoonvader, onze grootvader 

en overgrootvader 

Piet Visser

weduwnaar van P.T. Visser-Looijer

Zandvoort, 15 februari 1916            Zandvoort, 20 mei 2009

 A.F. Hermeling-Visser

 A.M. Hermeling

 Nicolette, Jan

  Vincent

 Pieter
 

 Jacqueline, Kees

 Wesley, Branco

Onze dank gaat uit naar het verzorgend personeel  

van het Huis in de Duinen

en dokter M. Hermans voor de liefdevolle verzorging.

Correspondentieadres:

Hofdijkstraat 13  

2041 NA Zandvoort

De begrafenis heeft op maandag 25 mei plaatsgevonden.

Na een lange en oneerlijke strijd is van ons 

heengegaan onze zeer geliefde vrouw, moeder, 

dochter en zus

Engellinda Land-Looman

“Linda”

IJmuiden                                        Benidorm

10-07-1965                                        21-05-2009

Zij was met recht een engel en wij zullen  

haar vreselijk missen.

Jaap, Nicky en Lexi

Nelly

Michel en Henneke

Wij hebben afscheid van Linda genomen  

op maandag 25 mei te Villajojossa (Espana)

IEN heeft haar plekje in 

de azuurblauwe zee rond 

haar paradijsje op aarde

Formentera, mei 2009

Tom Hendriks

is het weer effetjes wennen. 

Wennen om het WC papier 

niet meer in de daarvoor be-

stemde afvalbak te stoppen 

maar keurig in de WC pot. 

Wennen aan andere eetge-

woonte en tijden. Maar vooral 

wennen aan ‘t gejacht en ge-

jaag van het alledaagse leven. 

Want de tijd stond stil in het 

rustige Griekse bergdorpje 

waar we danig verwend 

werden door de gastvrije fa-

milie. De weken vlogen voor-

bij. Onthaasten en nergens 

aandenken. Zelfs niet aan 

Zandvoort. 

 Hoewel? Automatisch ver-

gelijk ik het kustplaatsje Kali-

ves onderaan de berg met 

Zand voort. De enige overeen-

komst is de blauwe vlag. Het 

Griekse seizoen is, ondanks 

de overheerlijke zon, nog niet 

begonnen. De meeste eet-

huisjes op het zandstrand zijn 

dicht en de gratis bedjes en 

parasols staan langs de zijkant 

opgestapeld. Want eerst moet 

de bulldozer komen om het 

strand schoon te maken. Maar 

ja, wanneer dat gebeurt? Het 

schoonmaken is beslist nodig 

want de vissers kieperen na 

het schilderen van hun boot de 

overtollige verf gewoon over 

het muurtje, hoppa. Laat ik nou 

juist met mijn schoen in een 

plakkaat roze verf staan. Hier 

is dat keurig geregeld maar 

daar is er nog geen gescheiden 

huisvuil of een Chemokar.

 Gebruind en uitgerust 

kom ik thuis. Mijn e-mailbox 

stroomt over en is daardoor 

afgesloten. De stapel post 

op tafel is behoorlijk hoog. 

Broederlijk liggen naast el-

kaar een blauwe envelop en 

de oproep om te stemmen 

voor de Europese verkiezing. 

Daar zit ik even niet op te 

wachten. Geen idee wat ik 

moet stemmen. Eerst maar 

de nieuwtjes van Zandvoort 

lezen, dat is belangrijker. De 

rest komt wel. Na het lezen 

ben ik weer aardig op 

de hoogte. Het is echt 

wennen om terug te 

zijn maar alles went! 

Zelfs door het leven 

gaan met een roze en 

een zwarte schoen!

cartoon Hans van Pelt

Volgens mij… 

column

Op 4 juni gaat Europa naar de stembureaus om een nieuw 

Europees parlement te kiezen. Velen vinden dat een ‘ver-

van-mijn-bed-show’. Realiseert u zich echter dat het een 

aangelegenheid is voor alle inwoners van de EG.

Welke Nederlandse partij, 

want het is niet mogelijk 

om bij de Europese verkie-

zingen op een partij uit een 

ander EU-land te stemmen, 

past bij u? Kent u overigens 

de Nederlandse partijen die 

meedoen? Daarvoor is een 

handig hulpmiddel ont-

wikkeld: de EU-profiler, de 

Europese kieswijzer. De EU-

profiler is een initiatief van 

het Europese Universiteit 

Instituut EUI in Florence 

in samenwerking met 

het Nederlandse bedrijf 

Stemwijzer voor de Europese verkiezingen
Kieskompas. De organisato-

ren hopen met de stemwij-

zer kiezers te mobiliseren 

en ze inzicht te verschaffen 

in hun eigen politieke kleur. 

Wie deze website raadpleegt 

krijgt dertig vragen over ne-

gen verschillende beleids-

onderwerpen. Daarna volgt 

een advies. Benieuwd wat 

dit voor u oplevert? Ga dan 

naar www.euprofiler.eu en 

doe de test! N
e
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Afgelopen woensdag kreeg Zandvoort de Quality Coast-

vlag 2009. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in gast-

gemeente Noordwijk nam wethouder Wilfred Tates uit 

handen van algemeen directeur Albert Salman van de Euro-

pean Coastal & Marine Union (EUCC), de Europese organi-

satie ‘achter’ de vlag, de vlag voor Zandvoort in ontvangst.

Het noodweer in de nacht van afgelopen maandag op dinsdag heeft voor zover bekend 

in Zandvoort niet al teveel schade aangericht. Wel waren er spectaculaire beelden door 

meervoudige bliksemschichten, zoals u op bijgaande foto van Harm Spoelstra kunt zien. 

Het slechte weer heeft in de regio wel voor veel overlast gezorgd.

Stientje van Veldhoven, de kandidaat van D’66 voor de 

Europese verkiezingen van 4 juni aanstaande, komt op 

vrijdag 29 mei naar het politiek café van de partij in het 

Wapen van Zandvoort. Zij komt aan de hand van een aan-

tal stellingen vertellen over het belang van Europa, ook op 

gemeenteniveau. Natuurlijk is er daarnaast voldoende ge-

legenheid om haar al uw vragen te stellen.

Voor Zandvoort is de Quality 

Coast-vlag ondertussen 

een bekende verschijning. 

In 2007 deed de badplaats 

bij wijze van test als eerste 

Nederlandse kustplaats 

mee en mocht ook het vol-

gende jaar de vlag voeren. 

De Quality Coast-vlag is een 

keurmerk voor een plaats 

die zich inzet voor duurzaam 

toerisme. Met dat oogmerk 

is de Kustvereniging in 2005 

een Europees programma 

gestart dat is gericht op de 

ontwikkeling van een keur- De Zandvoortse brandweer 

moest rond 23.00 uur uit-

rukken na een inslag nabij 

Nieuw Unicum waardoor de 

brandmelders spontaan af-

Stientje van Veldhoven heeft 

veel ervaring met Europa, 

onder andere doordat ze 

heeft gewerkt in Europa, 

maar ook met Europa. 

Sinds 2007 werkt ze bij de 

Europese Commissie, waar-

door ze de valkuilen en de 

kansen als geen ander kent. 

“Veel lokale zaken vragen 

merk voor kustgemeenten, 

onder de naam Quality 

Coast. Het Quality Coast-

programma is bedoeld als 

een aanvulling op het pro-

gramma dat verbonden 

is aan de Blauwe Vlag, die 

Zandvoort ook mag voe-

ren, dat alleen is gericht op 

stranden en zeejachtha-

vens. Via de Quality Coast-

vlag moet de bezoeker 

bredere informatie over de 

mogelijkheden voor een 

vakantiebestemming ge-

boden worden. gingen. De hulpdiensten ruk-

ten verder uit om meldingen 

zoveel mogelijk te verhelpen. 

Op diverse plaatsen in de re-

gio had het verkeer namelijk 

om een Europese oplossing. 

Criminaliteit, werkgelegen-

heid en duurzaamheid zijn 

hier voorbeelden van, maar 

ook studeren in het bui-

tenland, een vrije Europese 

markt en milieuvervuiling”, 

aldus Van Veldhoven.

Het politiek café is van 17.00 

tot 19.00 uur.

Opnieuw Quality Coast-vlag Hevig noodweer boven Zandvoort

Politiek café D’66

last van omgewaaide bomen 

en afgewaaide takken. Deze 

werden voor zover mogelijk 

in dezelfde nacht al opge-

ruimd.

De gemeenteraad gaat een symposium organiseren over de bereikbaarheid van de kust 

in Zuid-Kennemerland. Voor het symposium, dat op 2 oktober zal plaatsvinden, wordt een 

bedrag van € 13.500 beschikbaar gesteld. 

Naast de provincie Noord- 

Holland worden ook de 

buurgemeenten Haar lem, 

Bloemendaal, Velsen, Heem-

stede en Haarlemmermeer 

uitgenodigd. Vrijwel una-

niem waren de raadsleden er 

van overtuigd dat Zandvoort 

bij de discussie over dit voor 

het toerisme belangrijke on-

derwerp het voortouw moet 

nemen.

Buiten een interpellatie van 

het CDA over de stand van za-

ken rond de bouwactiviteiten 

van het Louis Davids Carré 

was dit het enige agenda-

punt waarover discussie werd 

gevoerd. Uit de antwoor-

den van wethouder Wilfred 

Tates bleek dat er weliswaar 

een aantal minder positieve 

geluiden te horen waren, 

maar dat de bouw per 1 juni 

aanstaande zal beginnen 

zodat de nieuwe school, de 

parkeergarage en de appar-

tementen eind 2010 gereed 

zullen zijn. Zonder verdere 

discussie stelde de raad ver-

der het groenbeleidsplan, de 

parkeer- en de parkeerbelas-

tingverordening vast en ging 

akkoord met de begroting 

2010 van de Veiligheidsregio 

Zuid-Kennemerland. 

Raad stemt in met symposium mobiliteit

Politiek
Raadsvergadering d.d. 25 mei
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Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier

Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50

Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Kerkstraat 14, 

2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

7 dagen per week

Geen zin om te kokkerellen?

Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen voor ieder wat  

wils, zoals broodjes, saté,  

spareribs, diverse visgerechten  

of een uitgebreid diner.

U kunt het zo gek niet bedenken!

Bel: 5712102 
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310,

2040 VB Zandvoort. De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden

Tot 21 km p/uur • 70 km bereik • grootste assortiment 3 en 4 wielers

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

SCOOTMOBIELEN

scootmobiel via gemeente aanschaffen met PGB (persoonsgebonden  

budget) geen probleem. Kom langs voor advies en informatie!

Wij zijn wegens vakantie 
gesloten van 

vrijdag 5 juni tot en met 
zaterdag 20 juni.

 
Haltestraat 75 Zandvoort 

tel 023-5718949
www.mollieenco.nl

Astrid 50!!

Lieve mama gefeliciteerd, 
we zijn trots op jou en boffen 
het maar met zo een moeder! 

Houden van je!
Kusjes Nick en Denise

Bij voorkeur digitaal aanleveren via info@zandvoortsecourant.nl

hun kraam zelfgemaakte 

artikelen die elke donder-

dagmiddag vervaardigd 

worden in het Rode Kruis 

gebouw aan de Nicolaas 

Beetslaan. De Zandvoortse 

Reddingsbrigade was met 

diverse boten aanwezig en 

gaf informatie over het werk 

op het strand en tijdens wa-

tersnoodsituaties. Men kon 

deelnemen aan een prijs-

vraag waarmee een rondlei-

ding op de reddingsposten 

en een vaartocht op zee 

was te verdienen. Verder gaf 

de GGD Kennemer (ambu-

lance 112) in samenwerking 

met het Rode Kruis verschil-

lende demonstraties. Bij de 

stand van Eerste Hulp Bij 

Zeezoogdieren (EHBZ) leg-

den de vrijwilligers uit dat 

zieke of dode vissen en zee-

honden die op het strand 

worden aangetroffen door 

EHBZ worden opgehaald.

Als afsluiting van de infor-

matieve middag en de Week 

van de Zee was er, in samen-

werking met de KNRM en de 

kustwacht van Den Helder, 

een spectaculaire reddings-

actie voor de Rotonde te 

zien. Vanaf de snel varende 

reddingsboot Annie Poulisse 

werd een bemanningslid 

vakkundig door de daarbo-

ven hangende helikopter 

omhoog getakeld. De leer-

zame middag liet tevens 

zien dat, in geval van nood, 

zeer deskundige hulpverle-

ners paraat staan. Het gaf 

een veilig gevoel. 

Voor de tweede keer organiseerden de lokale en regionale hulpdiensten op 23 mei de 

Hulpverleningsdag Zandvoort. Tijdens deze speciale middag werden er diverse demon-

straties gegeven en presenteerden onder andere de Zandvoortse Reddingsbrigade, KNRM, 

brandweer Zandvoort, ambulancedienst, politie en Rode Kruis zich op het Badhuisplein. 

Hulpverlening voor iedereen
Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Fietsenstalling

Met het mooie weer pakt 

iedereen de fiets om naar 

het Zandvoortse strand te 

gaan. Maar waar laat je je 

fiets? Voorheen waren er op 

diverse plekken aan de bou-

levard bewaakte fietsenstal-

lingen te vinden. Echter bij 

deze fietsenstallingen is nog 

geen bewaker aanwezig. Het 

staat wel aangegeven op de 

aanwezige borden wat voor 

menigeen verwarrend is. 

Kennelijk is het fietsseizoen 

nog niet begonnen.

Alzheimer café
De laatste seizoensavond 

op woensdag 3 juni van 

Alzheimer Café Zandvoort 

staat in het teken van be-

wegen. Hoe belangrijk is 

dat voor mensen met de-

mentie en op welke ma-

nier kunnen ze dat doen? 

Bewegingstherapeut Joke 

Bos die als programmacoör-

dinator van het Amsterdams 

Ontmoetingscentrum in 

de Pijp werkt, zal het op 

een heel bijzondere ma-

nier van benadering en vol 

humor en vol respect, aan 

u uitleggen. “Het wordt 

een feestelijke avond”, 

zegt kroegbaas en oude-

renarts Hans Houweling, 

“waarbij het best zou kun-

nen dat de stoelen aan de 

kant gaan!” Iedereen is van 

19.00 -21.30 uur welkom in 

Wijksteunpunt Zandvoort-

Noord, Flemingstraat 55. 

De toegang is gratis en 

bus 81 stopt voor de deur. 

Informatie over belbus en 

vrijwilligers: 023-5717373.

Wirwar aan  
verkeersborden
In een brief aan het col-

lege vraagt VVD-raadslid 

Fred Hen-rion Verpoorten 

om eens na te gaan waar 

er in Zandvoort verkeers-

borden staan die behalve 

dat ze het straatbeeld ver-

vuilen geen enkele functie 

hebben. Het raadslid geeft 

met voorbeelden aan dat 

de borden voor verwarring 

zorgen en zeker niet gun-

stig zijn voor de verkeers-

veiligheid. Verder schrijft hij 

“dat er op andere plaatsen 

in ons dorp nog wel gekke-

re dingen gebeuren, die ik 

niet zie, omdat ik daar niet 

zo vaak kom. En, wij willen 

toch Zandvoort Schoon!?” 

Dus ook voor het plaatsen 

van verkeersborden zal er 

ongetwijfeld een goed be-

leid moeten komen.

Brugklassers

Twee jongemannen snoer-

den vorige week woens-

dag allerlei geelgekleurde 

banden vast aan bomen 

op de hoek Keesomstraat 

/ Celsiusstraat. Bewoners 

vonden het een vreemde 

zaak en wilden al de ge-

meente bellen, maar het 

raadsel werd snel opge-

lost met de komst van een 

15-tal brugklassers van het 

Haarlemse ECL. Zij vierden 

hun sportdag en werden 

op de fiets naar allerlei 

sportieve activiteiten ge-

leid. De bedoeling was om, 

zonder van de band af te 

vallen, de overkant te ha-

len. En dat was niet eens zo 

gemakkelijk met meerdere 

evenwichtskunstenaars 

tegelijk op de wiebelige en 

verende banden! 

Plantenbakken
Elk jaar fleurt de gemeente 

de badplaats op met bak-

ken vol met planten. Zo 

zijn er 36 geraniumtorens 

en 15 bakken ingehuurd 

om het straatbeeld op te 

fleuren en aantrekkelijker 

te maken. Uit een onder-

zoek dat de gemeente 

heeft uitgevoerd blijkt 

dat de burgers deze bloe-

menpracht erg waarde-

ren. Daar zijn de bewo-

ners aan de Burgemeester 

van Alphenstraat het niet 

mee eens. Zij vragen zich af 

waarom hun straat alleen 

bestaat uit armetierige 

helm/gras in de midden-

berm (het zogenaamde 

ecolint). Ook deze straat 

zou eens in de bloeme-

tjes gezet willen worden. 

Misschien zijn er nog en-

kele bloembakken over om 

aan dit verzoek te voldoen?

Afsluiting week 
van de zee

De week van de zee is suc-

cesvol afgelopen. De eta-

lages van enkele onder-

nemers waren aangepast 

met het thema ‘Goede 

Vis’ en tijdens de laatste 

dagen waren er nog leuke 

activiteiten. Zo ook bij ga-

lerie Kunst & Koffie waar 

kinderen lekker buiten 

aan het schilderen waren, 

binnen hengelden Noa en 

Alexia naar vilten visjes. 

Na afloop kregen alle kin-

deren die hadden meege-

daan een kleine attentie. 

De schilderkunstwerkjes, 

voorzien met een ‘hand’-

tekening, werden daarna 

trots mee naar huis geno-

men.

Spectaculaire demonstratie op zee | foto: Rob Bossink

Als je de geschiedenisboeken leest over het dagelijks leven van 
enkele eeuwen terug dan realiseer je je dat er toen een heel 
bijzondere moraal gold ten aanzien van afvalverwijdering. 
Overtollig afval werd gewoon op straat gesmeten. Men opende 
de voordeur en met een ferme zwaai belandde afval zo op straat. 
En iedereen stapte er zo overheen en het bleef daar heel lang lig-
gen. Soms zie je in Zandvoort eenzelfde tafereel: men leegt een 
asbak uit de auto, veegt dennennaalden, zand of bladafval bijeen, 
maakt een (café) terras schoon of knipt de heg bij: in een aantal 
gevallen blijft de rommel dan gewoon op straat liggen, soms 
nog wel netjes bijeengeveegd. Voor wie? Voor de gemeentelijke 
veegwagen die net geweest is en daar voorlopig niet komt? Voor 
de buurman? Voor de buurt?`Jammer is dat. Want met een mi-
nimale extra inspanning kan dit afval zo in de eigen vuilnisbak 
worden gedeponeerd en heb je echt ZandvoortSchoon!? 

ZANDVOORT TERUG NAAR DE MIDDELEEUWEN?

door Nel Kerkman

Er was veel belangstelling 

voor deze middag en voor-

al de kinderen waren bij 

de brandweer niet weg te 

slaan om een ‘fikkie’ te blus-

sen. Ook de hoogwerker, om 

Zandvoort vanuit een be-

hoorlijke hoogte te bekijken, 

stond bij jong en oud veel in 

de belangstelling. De politie 

deelde allerliefste beertjes 

uit en menigeen zat even in 

de nieuwste speedboot van 

de strandpolitie. De ‘bike’ 

politie demonstreerde dat 

de mountainbike niet alleen 

een handig vervoersmiddel 

is maar ook als afweermid-

del goed van pas kan ko-

men. De Rode Kruis (afde-

ling Zandvoort) verkocht in 

Voor de komende periode zijn wij 
nog op zoek naar medewerkers m/v

die ons team kunnen versterken.

Medewerkers voor de keuken, 

spoelkeuken en bediening

Zelfstandig werkend kok

Barkeepers en Stoelenjongens

Dus aarzel niet en kom eens

langs voor een gesprek!

Info: 023-5713200

www.beachclubtien.nl

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Geldig voor alle modellen en kleuren
vanaf heden t/m 30 juni 2009
of zolang de voorraad strekt.

FEBO Zandvoort

zoekt

schoonmaker/ster
7 dagen per week

Bel voor info: 023-5720342
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U bent van harte welkom bij Lavogue Coiffures

Stephanie Wendelgelst, Nelly Wendelgelst/Spierieus en nieuwe collega Roni Geusenbroek

Haltestraat 22 - Tel. 5730172

www.lavogue-zandvoort.nl

Metamorfose bij Lavogue

U kunt bij ons een arrangement boeken voor een complete metamorfose.
Het arrangement bestaat uit:

1. Binnenkomst met koffie en lekkernij

2. Kleurtest, kleuradvies (verschillende tinten en technieken)

3. Wassing, verzorgende behandeling voor het haar + product advies

4. Lunch

5. Wenkbrauwen epileren + verven

6. Coupe knippen, stylen en föhnen (make up + advies)

 door visagiste Stephanie

De kosten voor deze complete behandeling zijn € 195,- 
U kunt bijvoorbeeld samen met een vriendin boeken om u beiden een  
leuke dag te bezorgen. Ook kunt u dit arrangement iemand cadeau doen  
door middel van een cadeaubon.

Double Hair System & Extensions
Kan tot 4 à 5 keer in een jaar uitgehaald en  

opnieuw ingezet worden bij Lavogue  

100% echt haar (met 6 maanden garantie op het haar)

graag tot ziens!

Printing People Zandvoort

Tel. 023-8887255
Printing People Design

Kleine Krocht 2 

2042 JN  Zandvoort
zandvoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig? En u wilt advies

over het ontwerp? Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Ontwerp | Huisstijlen | DTP | Flyers | Folders | Posters | Spandoeken 

Vlaggen | Beachflags | Stickers | Beurssystemen | Textielbedrukking

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

VVV Zandvoort informeert u de komende weken 

over verschillende zaken waarvoor u als bewoner 

van Zandvoort ook bij de VVV terecht kunt. Deze 

week meer informatie over het

Stand Up Paddle
De nieuwste trend op het gebied van watersport.
Overgevlogen uit Polynesië en Hawaï, waar het in de 
vroegere jaren samen het outrigger canoeing al ge-
bruikt werd als transportmiddel tussen de eilanden.
Staand op een groot longboard, beweeg je jezelf 
voort met een speciaal ontworpen paddle.

Heerlijk cruisend langs de kust, alleen op je board, 
genietend van de rustige omgeving, terwijl de spie-
ren in je lichaam aan het werk zijn. Stand Up Paddle 
boarding is niet alleen een compleet fitness program-
ma, maar tevens een relaxte outdoor activiteit waar 
je veel voldoening uit haalt, of je nou 7 of 70 jaar oud 
bent. Wat voor zee, wild of rustig, altijd leuk!

“ TRY IT and you’ll fall in love within the First 5 minutes”

Les is vanaf 2 personen € 42,50 p.p. en duurt 2 uur

VVV aanbieding, introductieles met minimaal 5 sportieve vrien-

den of vriendinnen € 32,50 pp, aanbieding geldig tot 15 juni

Dit arrangement is te boeken via 
VVV Zandvoort, Bakkerstraat 2/B 
Telefoonnummer: 57 379 33
E-mail: marketing@vvvzandvoort.nl

evenementen agenda
mei

30-1  

31-1  

31  

juni

5-7  

7  

9-12  

12-14

14      

21     

Week 22 • 2009

Pinksterraces - Circuit Park Zandvoort 

Braderie - Gasthuisplein  

Muziekpaviljoen - Edatnight.com 

(the one man show band). 13.30 - 16.00 uur

DNRT Super race weekend - Circuit Park Zandvoort

Muziekpaviljoen - Wanted B….(Countrymusic) en 

The North Hill Country Dancers. 13.30 – 16.00 uur 

Avondvierdaagse - Zandvoort

Masters of formula 3 - Circuit Park Zandvoort

Muziekpaviljoen - Demonstraties cursusaanbod 

door Pluspunt. 13.30 – 16.00 uur

Woman & Wheels - Circuit Park Zandvoort

culinaire verrassingen, van 

Fromagerie L’ Amuse uit 

Santpoort-Noord had Van 

Goor voor zijn vrienden en 

gasten in petto en daar 

werd danig van genoten 

onder het genot van prach-

tige wijnen van Fourcroy 

Nederland. Na de lunch 

konden de gasten kennis-

maken met de diverse sma-

ken koffie die Nespresso 

tegenwoordig op de markt 

brengt. Kortom een meer 

dan geslaagde netwerk-

lunch. Op naar het eerste 

lustrum.

kocht het lot van de coördi-

nator van de lotenverkoop in 

Zandvoort AnnaMarie van 

Roode. 

De afdeling gaat de komen-

de periode langs de deuren 

om loten te verkopen. Ook 

zullen zij op 9 augustus bij 

de zomermarkt in het dorp 

te vinden zijn. U koopt toch 

ook een lot van € 2 voor het 

goede doel? De trekking 

vindt plaats op 9 november. 

De hoofdprijs is € 15.000. 

Afgelopen jaar zijn diverse 

geldprijzen in Zandvoort ge-

vallen, waaronder een prijs 

van € 1.000.  

De netwerkdag voor de horeca in Zandvoort en zeer wijde 

omgeving is geboren onder een goed gesternte. Voor de 

vierde keer organiseerde Richard van Goor, uitbater van 

restaurant De Albatros in de Haltestraat, deze dag en voor 

de vierde keer in successie was het prachtig weer. Wat be-

gonnen is als een ontmoetingsdag voor collega’s met een 

aangeklede borrel, is uitgegroeid tot een grote netwerk-

lunch voor collega’s en leveranciers.

Dit jaar bestaat de nationale vereniging De Zonnebloem 

60 jaar. Al deze jaren heeft de vereniging zich ingezet voor 

zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. De af-

deling Zandvoort is opgericht in 1971 en organiseert in het 

kader van het 60-jarig bestaan van de vereniging dit jaar 

extra activiteiten voor de doelgroep. 

Studio 118 Dance gaat het komende seizoen een hiphop 

danscursus aanbieden. Om dat te vieren had Conny Lode-

wijk afgelopen zaterdag de bekende Nederlandse hiphop-

danser Remy van Loon uitgenodigd om een workshop bij 

Beach Club Tien te verzorgen.

Horeca netwerklunch onder 

goed gesternte

De Zonnebloem: al 60 jaar 

goed voor elkaar

Studio 118 Dance gaat hiphopcursus aanbieden

Richard van Goor in gesprek met zijn gasten

Lotenverkoop op de Voorjaarsmarkt

Hiphop workshop bij Beach Club Tien

Een kleine 80 restaurant-

houders, chef-koks en som-

moliers hadden de weg 

naar De Albatros gevonden 

en werden met de produc-

ten die Van Goor serveert 

in de watten gelegd on-

derwijl genietend van de 

klanken van de Mainstream 

Jazzband van plaatsgenoot 

Ger Groenendaal. Prachtige 

Fruits de Mer van de Hanos, 

schitterend kalfsvlees van 

Weza Vlees uit Amsterdam, 

Japanse gerechten van No 

Sushi uit Haarlem en schit-

terende kazen, met enkele 

Een deel van de kosten voor 

deze activiteiten wordt 

onder meer betaald uit 

de jaarlijkse lotenverkoop, 

waarvan een percentage 

van de opbrengst voor de 

eigen afdelingskas bestemd 

is. Wat velen niet weten is 

dat sinds enkele jaren in 

diverse regio’s, waaronder 

Haarlem, ook jongerenafde-

lingen opgericht zijn. Om het 

imago van De Zonnebloem 

en ouderen te doorbreken, 

is tijdens de voorjaarsmarkt 

afgelopen zondag het eer-

ste lot overhandigd aan een 

van de jongere raadsleden in 

Zandvoort, Gijs de Roode. Gijs 

thousiast. Van Loon stapte 

daarna het strand op en 

vond een aantal jongere 

Van Loon is toonaangevend 

in Nederland maar werd dit 

jaar geen kampioen omdat 

hij tijdens de finale een van 

zijn schoenen, die los horen 

te zitten, verloor. Wel gaat 

hij met een aantal anderen 

Nederland vertegenwoor-

strandbezoekers bereid om 

samen met hem een dans in 

te studeren.

digen bij de wereldkampi-

oenschappen in Moskou, 

later dit jaar. Lodewijk was 

apetrots dat zij hem kon  

engageren. “Deze jongen is 

zo verschrikkelijk goed en 

dan gaat hij bij ons cursus-

sen verzorgen!”, zei ze en-

Nieuw in Zandvoort      Dreams & Daytime 
 
Onze zeer sfeervolle beddenetage. 
Daartoe behoort ook de 
linnencollectie en veel andere 
mooie accessoires. 
Heel belangrijk is de topkwaliteit 
van onze matrassen

In de collectie 
dekbedovertrekken:
• Essenza
• Pip Studio
• Yellow

In de collectie damesmode:
• Beauregard
• Vive Maria
• Friis & Company

Woonkado Discovery

Dreams & Daytime

Haltestraat 10c 

(Jupiter Plaza)

2042 LM Zandvoort

06 – 4910 2217kom eens kijken
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(advertentie)

NIEUW!!!

De provincie Noord-Holland en de gemeente Zandvoort 

zijn deze week het project ‘De badplaats Zandvoort’ ge-

start. Het gaat om een samenwerking die gericht is op het 

verbeteren van het gebied rond de Middenboulevard. Bin-

nenkort worden alle belanghebbenden betrokken bij de 

vraagstelling. Experts helpen hen met het zoeken naar cre-

atieve en realistische aanpakken. 

‘De badplaats Zandvoort’ is 

mogelijk omdat de gemeente 

en de provincie meer kwaliteit 

in de openbare ruimte willen 

en beide daar werk van willen 

maken. Beide partijen hebben 

initiatieven ontplooid, die nu 

samenkomen in dit nieuwe 

samenwerkingsverband. 

Inmiddels heeft het college 

groen licht gegeven voor het 

ontwerpbestemmingsplan 

Middenboulevard in concept. 

Op 18 mei jongstleden vond 

een startbijeenkomst plaats. 

Tijdens deze bijeenkomst 

hebben medewerkers van de 

provincie en de gemeente, 

tezamen met een aantal ex-

terne bureaus, een eerste ver-

kenning uitgevoerd. Er werd 

druk gebrainstormd over een 

aantal speerpunten in het pro-

ject Middenboulevard. Uit de 

bespreking van de speerpun-

ten ‘ruimte en kwaliteit’, ‘eco-

nomie en toerisme’ en ‘bereik-

baarheid en strategie’ kwam 

duidelijk naar voren dat er veel 

kansen liggen om het gebied 

te verbeteren voor bewoners, 

ondernemers en toeristen. 

In juni en september volgen 

nog 2 bijeenkomsten. Deze 

zijn breder van opzet. Alle be-

langhebbenden worden be-

trokken bij het vraagstuk: de 

kwaliteitsslag van het gebied 

rond de Middenboulevard. 

Tijdens deze bijeenkomsten 

Samenwerking in Middenboulevard

zoeken provincie, gemeente, 

ondernemers, ontwikkelaars, 

bewoners, wethouders en 

raadsleden naar een crea-

tieve oplossingen voor de 

speerpunten. Daarin worden 

zij ondersteund door de ge-

specialiseerde bureaus: Het 

Noordzuiden, procesmanage-

ment en ruimtelijk ontwerp; 

Decisio, inhoudelijk project-

management; Tauw, wonen 

en kustversterking; Goudappel 

Coffeng, parkeren en bereik-

baarheid en LAgroup voor vrije 

tijd en toerisme. 

Dit najaar organiseren de ge-

meente en de provincie een 

raadsconferentie waarin zij 

de resultaten presenteren aan 

de raadsleden. Deze resultaten 

vormen een goed uitgangs-

punt om met vernieuwde 

inzichten de uitvoeringsfase 

van het project in te gaan; stap 

twee in de slag om de verbe-

tering van de openbare ruimte 

van de badplaats Zandvoort.

Bron: www.zandvoort.nl

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud 

eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten 

en plaatsing van brieven te weigeren.

Reactie van een rollatorgebruiker

In de Zandvoortse courant van 14 mei jongstle-

den, heb ik in de gemeentelijke advertentie gele-

zen dat Zandvoorters een zorgplicht hebben ten 

aanzien van overhangend groen uit hun tuinen. 

Maar och, waarom zal men zich daar druk over 

maken, de gemeente doet het immers ook niet? 

Door de gemeente en de bewoners van 

de Celsiusstraat, de Lorentzstraat en de 

Flemingstraat wordt er niets aan gedaan. Moeten 

wij als relatorgebruikers de takken opzij drukken 

om ze niet in ons gezicht te krijgen? Mijn vrouw 

kan heel slecht zien en ik kan niet meer zon-

der rollator de straat op. Beseffen onze mede 

Zandvoorters soms niet, dat wij niet voor ons 

plezier van een rollator gebruik moeten maken? 

Wij zouden ook wel anders willen, maar dat is de 

bonus van het oud worden. Hartelijk bedankt dat 

u aan ons denkt.

 

Rollatorgebruiker H.W. Lotten

Keesomstraat

Geachte redactie,

 

Even wil ik reageren op een artikel in de ru-

briek “Met oog en oor de badplaats door” in 

de editie van 21 mei jongstleden. Het gaat 

over de bekeuring die een inwoner kreeg 

omdat hij zijn auto voor zijn eigen garage 

parkeerde. Er wordt vermeldt dat een zeer 

overijverige verbalisant een bekeuring had 

uitgeschreven. Ik denk dat de verbalisant 

in de zin van de wet niet anders kon. In het 

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 

1990 staat namelijk dat het verboden is voor 

een uitrit (dus ook voor een garage) te par-

keren. Er wordt nergens vermeldt dat er een 

uitzondering is voor eigen uitritten/garages. 

Dit houd dus in dat het ook verboden is om voor 

de eigen uitrit/garage te parkeren. Bij de 

afdeling handhaving kan er wel naar gekeken 

worden, maar zal men tot de zelfde conclusie 

komen als hierboven omschreven.

 

P.C. Janssen

Zandvoort

Skyline
The Australian beachbar

10 jarig bestaan

1 juni

Surfwedstrijden start 11.00 uur

18.00 uur open barbeque

19.30 uur live band 

JeWelste

www.skyline13.nl

Als het aan burgemeester Niek Meijer ligt, worden er meer 

Zandvoorters voorgedragen voor een Koninklijke Onder-

scheiding (KO). Volgens hem zijn er genoeg gegadigden 

om jaarlijks een grotere portie van de gebruikelijke onder-

scheidingen naar onze gemeente te halen.

Dit jaar waren het er drie en 

een van hen, Peter Tromp, 

legt uit wat voor gevoelens 

hij doormaakte toen hem de 

onderscheiding werd opge-

speld: “Ongelooflijke 

trots. Ik vond het een 

grote eer om dit te 

mogen meemaken. 

Ik wist niet wat er 

gebeurde toen ik in de 

pauze van de repetitie 

van het Zandvoorts 

M a n n e n ko o r  d e 

hele hal van het 

Gemeenschapshuis 

vol zag staan met al 

mijn beminden.” 

Tromp kreeg zijn 

o n d e r s c h e i d i n g 

voor zijn jarenlange 

en tomeloze inzet 

voor Classic Concerts en 

Ondernemersvereniging 

Zandvoort. “Ik weet zeker 

dat anderen net zoveel inzet 

geven aan andere verenigin-

gen en clubs en die mensen 

komen slechts zelden in 

beeld”, gaat hij verder. En 

dat is nu precies wat Meijer 

bedoelt: “De Zandvoorters 

moeten eens goed om zich 

heen kijken. volgens mij zijn 

er genoeg inwoners die in 

Meer Zandvoorters voordragen voor  

Koninklijke Onderscheiding

aanmerking kunnen ko-

men voor een KO. Maar de 

gemeente kan ze niet zelf 

voordragen, daar hebben wij 

u voor nodig. Als u nu denkt 

dat een bepaalde persoon 

in aanmerking zou kunnen 

komen, meldt u die dan aan 

bij ons. U kunt denken aan 

een persoon die al lange tijd 

vrijwilligerswerk doet, op 

welk terrein dan ook. U kent 

er vast wel een. Klim in 

de pen voor een goede 

motivatie en laat het 

de gemeente weten. 

Uw voordracht wordt 

sterker als hij onder-

steund wordt door zo-

veel mogelijk anderen.”

U kunt eventuele 

voordrachten per 

brief sturen naar: De 

burgemeester van de 

gemeente Zandvoort, 

postbus 2040 AA 
Zandvoort en ver-

meldt u dan in de lin-

ker bovenhoek: STRIKT 

VERTROUWELIJK. U kunt 

ook uw voordracht kenbaar 

maken via bestuurssecreta-

riaat@zandvoort.nl.
Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 

om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Zorg dan dat u altijd uw ZandvoortPas kunt laten zien. Want in veel Zandvoortse  

winkels kunt u profiteren van aantrekkelijke voordelen.

Per 1 januari 2009 is de oranje ZandvoortPas 2008 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2009 is geldig t/m 31 december 2009.

Pashouders opgelet: 
Voor slechts € 5,00 kunt u nog uw 
ZandvoortPas 2008 verlengen, 
zodat u tot en met 31 december kunt  
blijven profiteren van vele voordelen 

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas. 
Voor slechts € 7,50 kunt u tot en met 31 december 
profiteren van heel veel leuke aanbiedingen!
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Maak het mooi,
zowel binnen als buiten

Vera Bruggeman

Tel: 06-40601692    E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Behang- en 

schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 

Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK.

.................

Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine 

klussen in en om het 

huis. Redelijke prijs. Voor 

info: 06-1423 2051 
.................

Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of  

06-48318230
.................

Biertap verhuur: 

v.a. € 25,-. Alle merken 

drank: laagste prijs!

OHD bv Zandvoort. 

Tel. 5738777 

www.goedkoopdrank.nl
.................

Spreek met God 

over alles zoals een kind 

met zijn Vader, en hij zal u 

niet alleen antwoorden, 

maar u boven bidden  

en denken goed doen. 

Wilt u meer weten? 

Mail naar 

gebed-zandvoort@
hotmail.com

.................

6 & 7 juni: reikicursus 1e 

graad, in Zandvoort (10-17 

u.), 160 euro pp. Lees over 

mij of reiki op reiki.nl. Nicole 

van Troost, nicole-reiki@
hotmail.com / 06-10867784

ZANDKORRELS
Hoera! 

Onze opa wordt 

donderdag 75 jaar! 

Hartelijk gefeliciteerd, 

Tim, Marco en Ilona
.................

Verloren: 

zilveren armband met 

gravering aan binnenzijde. 

G. Weidema, Emmaweg 

18, tel. 5714645
.................

Te huur: 

appartement 1-2 personen 

in centrum. Per 1 juli vrij.  

1 slaapk., 1 woonk., douche/

toilet, open keuken, gas/

licht/water/tv/internet incl. 

Geen huisdieren,  

€ 900 p.mnd. + 1 maand 

borg. Tel. 06-53344660
.................

26 juni het 11e 

(Kl)Ab v.d. Moolen 

golftoernooi. Bel voor 

inlichtingen 06-1073 

2723 of e-mail naar: 

aj.moolen@casema.nl
.................

“Het Sierpotje” 

Luilaknacht plant gekocht? 

Za.30+zo. 31 mei. 

Sierpotten te koop. 

Ook boeken enz. 

Van 10 - 16 uur. 

Zandvoortselaan 228 

Bentveld (t.o. garage 

Flintermann). Tel. 5240782
.................

Gevr. jonge dames v.a. 18 

jaar voor massage. 75-150 

euro. Tel. 5761256. Discr. verz.
.................

Speldjes gevraagd 

uit de jaren 60, om ver-

zameling uit te brei-

den. Eventueel tegen 

geringe vergoeding. 

Tel. 06- 1011-1692 
.................

Inboedelverkoop 

particulier wegens 

samenwonen. cash & carry 

tegen bodemprijzen. Palace 

Hotel nr. 104. Zat. 30 mei 
van 9-12 uur. 06-14959717

.................

Nagelstyliste worden?? 

De opleiding tot nagelsty-

liste begint met de gratis 

introductie avond bij A.B. 

Nails in Haarlem. Schrijf 

je in via www.abnails.

nl of bel 023-5245005.

SCHILDERW
ERK

Sporen uit het verleden
Met deze rubriek maken we u attent op kleine en grote sporen die nog overal 

in Zandvoort te vinden zijn. De ene keer zijn het gevelstenen en de andere keer 

historische kenmerken of zoals deze week een aardewerk tegelplateau. Mocht 

u ook een spoor uit het verleden weten dan kunt u die ons altijd sturen. Alle 

reacties zijn welkom.

C U L T U U R

door Nel kerkman

In de ruimte waar dit plateau gefotografeerd 

is, zijn nog meer historische kenmerken van 

Zandvoort te vinden. Kijk maar eens goed 

rond! Bovenaan het fraaie aardewerk plateau 

van deze week staat de tekst: ‘beidt uw tijd’. 

Het geeft de bestemming aan van het kunst-

werk. Onderaan is de fabrieksnaam vermeld 

waar het plateau werd gemaakt. Jammer ge-

noeg is de klok niet origineel meer en ontsiert 

het geheel. Daarom is mijn vraag deze week: 

in welk gebouw is het tegelplateau gefoto-

grafeerd en wie heeft een foto van het tegel-

plateau in de oude staat, dus met de originele 

klok? Of was er vroeger misschien geen klok 

aangebracht? 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie. U kunt ze sturen of brengen naar: 

Kleine Krocht 2, 2042 JN Zandvoort of per e-mailsporen@zandvoortsecourant.nl. 
Eventuele reactie’s worden in de volgende editie geplaatst. 

De route wordt uitgestip-

peld langs 20 tot 25 tegels. 

De tegels worden voorzien 

van oude foto’s van bijzon-

dere gebouwen of locaties 

die er of niet meer zijn, of in 

de loop der tijd zijn veran-

derd. Tevens zal in een korte 

tekst op de tegels extra infor-

matie worden gegeven over 

die bijzondere plek. Indien 

men geïnteresseerd is in 

uitgebreide informatie dan 

kan die in de toekomst ge-

lezen worden in het boekje 

dat bij de route uitgegeven 

zal worden en te verkrijgen 

zal zijn bij onder andere het 

Zandvoorts Museum en de 

VVV. Daarnaast kunt u bin-

nenkort met Zandvoortse 

rondleiders regelmatig een 

door Nel Kerkman

Hoewel galeriehoudster 

Gloria Kouwenberg meestal 

kunstwerken tentoonstelt 

van ‘outsiderkunst’ is er ook 

plaats voor reguliere kunst 

omdat ‘elkaar ontmoeten’ 

centraal staat in haar gale-

rie. In het voorste gedeelte 

van Kunst & Koffie hangen 

wandeling maken langs de 

tegels, waarbij zij de geschie-

denis van Zandvoort met 

anekdotes zullen verleven-

digen.

Twee testtegels voor de 

historische tegelroute door 

Zandvoort zullen op 29 mei 

2009 om 15.00 uur op het 

Raadhuisplein in Zandvoort 

worden onthuld en u bent 

daarbij van harte welkom! 

De tegels blijven daar de 

hele zomer liggen, zodat 

ze kunnen worden getest 

op slijtage, maar ook zodat 

bewoners, toeristen en an-

dere geïnteresseerden alle 

tijd hebben om hun mening 

te geven. Het Zandvoorts 

Museum wil namelijk in sa-

diverse kleurrijke kunstwer-

ken van de Heemsteedse 

Vera Bruggeman. Haar ab-

stracte kunstwerken zijn 

veelal in acryl uitgevoerd en 

de speelse lijnen belichten 

het onderwerp. De thema’s 

zijn gebaseerd op menselijke 

emotie en relaties, muziek en 

dieren. Haar schilderijen zijn 

veelal groot maar er zijn ook 

Tegelroute door Zandvoort

Galerie Kunst & Koffie heropend

Vrijdag 29 mei zal op initiatief van het Zandvoorts Museum een begin worden gemaakt 

met een tegelroute langs Zandvoorts erfgoed. Op plaatsen waar in het verleden karak-

teristieke gebouwen stonden of bijzondere locaties waren, wordt een 60x60 cm. tegel 

geplaatst met een afbeelding ervan. Hierdoor willen de medewerkers van het Zandvoorts 

Museum die oude gebouwen en locaties symbolisch weer in het straatbeeld opnemen.

Na een kleine verbouwingsperiode is galerie Kunst & Koffie  

aan de Zeestraat 37 weer geopend. Buiten de bestaande 

collectie is er tot 26 juni een expositie van kunstenaar Vera 

Bruggeman. 

menspraak met geïnteres-

seerden tot de route komen. 

U kunt uw mening de hele 

zomer nog kenbaar maken 

door een briefje in de spe-

ciale stembussen in het 

Zandvoorts Museum en bij 

de VVV in de Bakkerstraat 

te deponeren. Niet alleen 

uw mening over de vorm-

geving is daarbij belangrijk, 

ook suggesties voor bijzon-

dere historische locaties in 

Zandvoort zijn van harte 

welkom. Museumbeheerder 

Sabine Huls wil tevens ko-

men tot een werkgroep die 

de mogelijke locaties en 

foto’s zal gaan bespreken. 

Bent u geïnteresseerd, meldt 

u zich dan aan bij haar via 

s.huls@zandvoort.nl.

leuke kleine werken van haar 

aanwezig. Het ‘vak’ heeft 

Bruggeman bij verschillen-

de Haarlemse kunstenaars 

geleerd en van 1994 tot en 
met 1999 heeft ze de V.A.K.-

opleiding gedaan bij de Vrije 

Academie van Bloemendaal. 

Op www.verart.nl is er infor-

matie over eventuele (kin-

der)workshops te vinden.

Galerie

Een bezoek aan de drempel-

loze galerie is zeker de moei-

te van een bezoek waard 

want buiten de tentoon-

stelling van Vera Bruggeman 

zijn er schitterende gevilten 

sjaals te koop en ook de 

sieraden zijn zeer kunst-

zinnig gemaakt. Ook voor 

kleine cadeau’s (gemaakt 

door mensen met een be-

perking) kunt u terecht bij 

de galerie. Binnenkort start 

Kouwenberg bij genoeg be-

langstelling een breicafé. Bel 

voor meer informatie even 

naar 023-5714816 . De gale-

rie is elke zondag van 14.00 
uur tot 18.00 uur (en op af-

spraak) geopend.

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Groot assortiment
zomerplanten

speciale mengsels voor
- plantenbakken
- potterie
- hanging baskets

Tweede Pinksterdag 
geopend

Artiestengala Zegt het voort

Vaak werd de volumeknop 

van de geluidsinstallatie op 

vol vermogen gezet, wat de 

geluidskwaliteit niet ten 

goede kwam. De wat ‘oudere’  

bezoekers stoorden zich 

eraan en waren vroegtijdig 

vertrokken. Wat echter meer 

toeschouwers verdiende, 

was het optreden van het 

nieuwe Zandvoortse levens-

liederenkoor ‘Zegt het voort’ 

onder leiding van accorde-

oniste Gré v.d. Berg, dat op 

dezelfde avond optrad. In 

het kader van de Week van 

de Zee verzorgden zij een 

optreden in strandpavil-

KiKa Artiestengala matig bezocht,
levensliederenkoor verdiende meer

Afgelopen vrijdag vond in de tent van circus Rigolo het KiKa Artiestengala plaats. Het 

KiKa Artiestengala 2009 bestond uit onbekende artiesten, die wel eens aan een talenten-

jacht hebben deelgenomen. Er kwamen 50 betalende bezoekers op af.

joen Wander & Karin. Het 

concert werd ook nog eens 

live uitgezonden door het 

Zandvoortse streaming radio 

station Dutch Coast Radio. 

Helaas was hier maar een 

handjevol mensen van ge-

tuige, terwijl het koor zeker 

meer verdiende!



 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Hele maand juni:

Lasagne Bolognese 
Heel kilo € 12,50, 

pashouders € 9,95 
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Graveer een keer - 023-888 77 58

Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

H&T Klussenbedrijf - 06 25548778

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Kattentongetjes
melk, puur en wit
Zakje 150 gram

€ 2,25

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Parmesan Reggiano
Vraag niet hoe ‘t kan, maar eet er meer van!

200 gram van € 5,96 nu slechts € 2,98
Geldig week 22, 25 mei t/m 31 mei

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand mei:
10 tot 50% korting op karpetten

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxalex	 Laminaat
Zonwering Parket

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 5% korting 

op de gehele collectie

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  

afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS
 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

raveer een keer

Voor 
Zandvoort  Pas 

houders 
een fotolijstje gegraveerd 
met uw naam - 
van  € 9.95 

voor € 8.95
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

Voor ZandvoortPas houders

Hele maand juni:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bij aankoop van een
RAY-BAN zonnebril

maak je kans op een 
Johnny Loco fiets!

Oficieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting 
op een cadeaubon
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

Achterham +
Berliner +
Gebraden Gehakt
€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

10% korting
op tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juni

SPA & Beauty Zandvoort

E info@alessandro-spa.nl

www.alessandro-spa.nl

Eindelijk zijn onze klantenpassen beschikbaar!
Niet alleen krijgt u daarmee direct korting op producten  

en behandelingen maar tevens kunt u punten sparen waarmee  
u bij ons weer gewoon kunt afrekenen. 

In combinatie met de Zandvoort pas kan uw voordeel 
zo al gauw oplopen tot 15%! 

Helemaal bijzonder is onze nieuwe MTS roller behandeling tegen 
kaalheid! Een revolutionaire methode die haaruitval stopt en 

haargroei binnen 6 weken kan realiseren.

Kom eens langs en we vertellen u graag alles over de  
behandelingen, de pas, de nieuwe merken Porsche Design,  
het Spaanse “Tous”, Coverderm, bijzondere zon producten  

onze watercollectie en nog veel meer.

Only Quality Has A Future

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
2042 GD Zandvoort
T +31(0)23 5738202

F +31(0)23 5735028
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Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 

stelt Bert, “er zal beslist wel weer een ander evenement voor 

terug komen.”

Vrije tijd
Buiten autorijden gebruikt Bert op een bijzondere manier 

zijn benenwagen. Vroeger was hij een enthousiaste hardlo-

per, dit is echter veranderd naar meelopen met de Airborne 

Wandeltocht in Oosterbeek en de Vierdaagse in Nijmegen. 

Tevens zet Bert, samen met zijn vrouw Zisca, zich in voor 

de sponsorloop van de Stichting A Sister’s Hope. Vorig jaar 

heeft Bert tweemaal 30 km gelopen en daarvoor ontving 

hij ca. € 2.400 aan sponsorgeld, wat besteed werd aan on-

derzoek naar borstkanker. Dit jaar is vanuit Zandvoort een 

team van zeven personen geformeerd met de naam 

‘de Zand(voort)lopers’. Het team bestaat uit 

Marianna en Leo Schoorl, Alida van Soolingen, 

Rob van Meerten, Hannah Raaff en Bert en 

Zisca Beumer. Ze zijn al druk bezig om 

minimaal € 9.000 bijeen te krijgen zo-

dat alle teamleden op 10 en 11 oktober 

mee kunnen lopen. Via collectebussen 

bij de Zandvoortse middenstand, die 

vorig jaar ook fantastisch heeft mee-

geholpen, en met de verkoop op rom-

melmarkten is er al een start gemaakt. 

Om te trainen hebben Bert en Zisca en 

Marianna en Leo Schoorl al meegedaan 

met de Bloesemtocht in het gebied van de 

Linge. Bovendien zal Bert ook dit jaar weer 

meelopen met de Nijmeegse Vierdaagse. 

Actief baasje
Vroeger was Bert zeer actief in het bestuursleven. Hij orga-

niseerde voor de voetbalclub ESCA in Arnhem allerlei leuke 

activiteiten waaronder het Grasschopperstoernooi en hij is 

jarenlang bij deze club Sinterklaas geweest. Daarvoor heeft 

hij 12 jaar trompet gespeeld bij een harmonie in Arnhem 

maar dat is iets wat Bert niet meer doet. Daarnaast heeft 

hij voetballen ingeruild voor tennissen. Zijn uitgangspunt 

‘stop geen energie in zaken die niet iets positiefs opleveren’, 

geeft Bert Beumer voldoende ruimte en stimulans om door 

te gaan met het vrijwilligerswerk en om geld in te zamelen 

voor de borstkankerbestrijding.

Dorpsgenoten

Geboren en getogen in Arnhem en na jarenlang in dienst 

geweest te zijn in de binnen- en buitendienst bij Nissan, 

kwam Bert Beumer na zijn scheiding naar deze regio toe. 

Eerst naar Haarlem en later naar Zandvoort. Samen met zijn 

vrouw Zisca kocht hij in 1991 een huis in de nieuwbouwwijk 

aan de Van Lennepweg. 

Vrijwilliger
Bert kwam in contact met Pluspunt 

(voorheen SWOZ) waar hij nu al-

weer 5 jaar elke vrijdagochtend 

als vaste chauffeur de belbus 

bestuurt. “Het is dankbaar werk 

en vooral voor de senioren een 

nuttig aspect om van deze 

dienst gebruikt te kunnen 

maken. Daarbij behouden de 

mensen een stukje zelfstandig-

heid. De mensen zijn altijd blij 

als ze me zien. Sinds het begin van 

dit jaar rijd ik elke dinsdag cliënten 

van Nieuw Unicum van hun woning in 

Zandvoort Noord naar de hoofdlocatie en 

visaversa. Ook dat is erg dankbaar werk om te 

doen en het is voor mijzelf een ontspannende dagbesteding”, 

aldus Bert. Hij benadrukt nog eens dat er voor beide bussen 

altijd vrijwilligers nodig zijn en roept gegadigden op contact 

op te nemen met Pluspunt of Nieuw Unicum. 

Racefan
In het gesprek komt naar voren dat Bert een regelneef en 

een autofanaat is. Deze combinatie kwam goed van pas bij 

de aanschaf van een nieuwe Belbus. Uiteraard is hij een uit-

gesproken fan van het Circuit Park Zandvoort en met zijn 

jaarkaart bezoekt hij menige race. Bert vindt het bijzonder 

jammer dat de A1GP naar Assen is vertrokken. “Maar”, zo 

Bert Beumer

tekst en foto Nel Kerkman

Hoewel Bert Beumer pas vanaf 1989 in Zandvoort woont, 

is hij bij menig (oudere) inwoner al een bekend gezicht. Als 

vaste chauffeur op de belbus en sinds kort ook als chauf-

feur op de bus van Nieuw Unicum staat Bert klaar voor zijn 

medemens. 

                             Bert Beumer

Pinksterweer wordt heel aardig 

Het weekend weerbericht wordt gesponsord door:

De weerkaarten zijn sinds 

vorige vrijdag nauwelijks ver-

anderd, dus de consistentie 

is vrij groot te noemen bij de 

diverse weermodellen. In de 

tussentijd is het nodige ge-

beurd in weerland met een 

kortstondige rumoerige fase 

in de atmosfeer. 

Zandvoort en Bentveld beleef-

den zowat het zwaarste nood-

weer sedert eind mei 1979! 

Enorme windschuivers, een 

ongeëvenaarde lichtshow 

met wel tienduizend flitsen 

per uur, daverende donders en 

zondvloedachtige neerslagen 

waren de ingrediënten zoal af- 

gelopen maandagavond en din- 

sdagnacht. Veel neerslag ook 

in Kennemerland met som-

men tot zo’n 50 millimeter. 

Voorbije maandag hadden we 

nog even de warmste dag van 

het jaar te pakken en met een 

zwoele oostenwind werd bijna 

zomerse lucht aangevoerd, 

waarin het kwik uitstroom-

de naar bijna 24 graden in 
Zandvoort. Deze woensdag 

gaf aanvankelijk prima weer 

nog, maar regen lag alweer 

op de loer. Donderdagochtend 

was het nog wat druilerig, 

maar dat was dan voorlopig 

ook de laatste verstoring deze 

week. 

Daarna komt dus dat aardige 

weerherstel, met meer zon en 

een geleidelijke stijging van de 

temperatuur. We stevenen dan 

hoogstwaarschijnlijk af op een 

tamelijk fraai lang weekeinde 

onder regie van solide hoge 

druk op de juiste plaats. Het 

accent komt boven de noor-

delijke Noordzee en Zuid-

Scandinavië te liggen. Met 

wat geluk klimt het kwik naar 

21 graden. We hebben wel een 

doorstaande noordooster en 

dan voelt de ruim 20 graden 

op het thermometerdisplay 

enkele graden koeler aan.

Er zitten (vanaf zondag) wel 

enkele addertjes onder het 

gras in de vorm van kleine 

koudeputtekes (regenbui...) 

die via Oost-Duitsland rich-

ting Nederland zouden kun-

nen komen. Een grandioze en 

smetteloze Pinksteren met 

onafgebroken zonneschijn 

aankondigen op dit moment 

gaat wat ver, maar goed weer 

is er zeker meestentijds aan 

onze westkust. 

weerman Marc Putto 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 17 18-19 19 20

Min 11 8 9 10

Zon 65% 85% 85% 70%

Neerslag 15% 5% 15% 30%  

Wind nw. 4-5 nno. 4-5  no. 4 no. 3-4

Eind vorige week zag ik het te verwachten prima weer-

beeld richting Pinksteren al in de weermodellen. Na de dip 

van vooral dinsdag, treedt na vandaag een leuk weerher-

stel op met klassieke drukopbouw via Zuidwest-Europa 

richting Noordzee en Scandinavië en dat moet zonliefheb-

bers als muziek in de oren klinken. Een puik Pinksterweek-

einde met dikwijls overtuigende zonneschijn en prima 

temperaturen zit er wel in.

Spiegelcentrum Het Draaipunt

Leven is de school en Liefde is de les.

Vrijdag 5 Juni is de 1e Les van 20.00 tot 22.00.
Voor aanmelding,info,locatie en of kosten,bel
Joke 06/22487220 of Willy 06/38758397.

Het was weer feest voor de 

liefhebbers van historische 

auto’s afgelopen weekend 

op Circuit Park Zandvoort, 

en wie is dat eigenlijk niet. 

De mooiste bolides uit ver-

vlogen jaren stonden achter 

de pitboxen te wachten om 

ook de baan op te kunnen 

zoals blijkt uit deze foto van 

fotograaf Chris Schotanus. 

Historische races op Circuit Park Zandvoort

De nieuwe makelaar voor Zandvoort e.o.

Neem voor informatie contact op 
met Mark Grote,

tel. 023-5734712 of www.trendmark.nl

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

WIST U DAT 

Lukon al een 

nieuwe scooter heeft

voor maar €1199.- * 

LUKON TWEEWIELERS

De scooter specialist

Kochstraat 8 zandvoort

Tel 023 5716504                                      *=excl afleverings kosten

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Vanaf je zesde jaar kan je in 

de wintermaanden in het 

zwembad van Sunparks di-

verse diploma’s zwemmend 

redden halen. Zwemmend 

redden is het redden van 

een drenkeling met behulp 

van bevrijding- en vervoers-

Op dit moment heeft SV 

Zandvoort ruim 600 le-

den, waarvan circa 320 

jeugdleden en ongeveer 

40 zaalvoetballeden. Ook 
meisjes beleven enorm veel 

grepen. Natuurlijk moet je 

goed kunnen zwemmen 

voordat je dit kunt leren. De 

lessen worden gegeven door 

ervaren instructeurs die je 

op een leuke manier de fijne 

kneepjes van het redden bij-

brengen. Lessen zwemmend 

plezier aan voetbal bij SV 

Zandvoort en krijgen veel 

aandacht.

Komend seizoen speelt het 

eerste zaterdagelftal in de 

Zandvoorste Redding Brigade: iets voor jou? Voetballen bij SV Zandvoort
redden zijn voor kinderen 

van 6 t/m 15 jaar.

Strandwacht
De taken van de strand-

wachten lopen zeer uiteen. 

De hoofdtaak is de veiligheid 

van baders en zwemmers 

bewaken. Daarnaast ver-

zorgt de ZRB assistentie aan 

surfers, zeilers en andere wa-

tersporters die in de proble-

men raken. Natuurlijk is er 

ook tijd voor gezelligheid en 

ontspanning. Gezamenlijk 

barbecueën, zwemmen of 

een potje beachvolleybal 

horen er ook bij. Vanaf je 13e 

jaar kan je beginnen met de 

opleiding tot strandwacht 

en vanaf dat moment mag 

je ook al beperkt ‘meepos-

ten’ op het strand. Naast 

deze strandwachtcursus 

volgt de strandwachter in 

opleiding ook lessen varend 

redden, EHBO en reanimatie. 

Voor meer algemene infor-

matie: Ernst Brokmeier, 023-

5733160, of via ernst.brok-

meier@zrb.info.

2e klasse A en het eerste 

zondagelftal zal het he-

laas in de 5e klasse moe-

ten doen. De zaterdagaf-

deling heeft 6 elftallen en 

de zondagafdeling heeft 2 

elftallen. De zaalvoetbal-

afdeling heeft een senio-

ren team dat dit seizoen 

kampioen is geworden in 

de 5e klasse, en tevens een 

aantal veteranenteams 

die hun wedstrijden alleen 

maar in de Zandvoortse 

Korver sporthal spelen.

Alle jeugdcategorieën 

worden getraind door er-

varen en gediplomeerde 

trainers. Het is niet alleen 

voetbal dat de klok slaat 

bij SV Zandvoort. Jaarlijks 

zijn er een aantal club-

avonden voor leden. Met 

name de karaoke-avond 

en de voetbalquiz worden 

goed bezocht. Meer infor-

matie over SV Zandvoort 

vindt u op de geheel ver-

nieuwde website: www.

svzandvoort.nl.

Gedurende de zomermaanden vind je de Zandvoorste 

Redding Brigade (ZRB) op het strand. De bewaking van 

strand- en badgasten is dan de voornaamste activiteit. In 

de wintermaanden vind je de ZRB in het zwembad van 

Center Parcs. Zwemmend Redden, cursus Strandwacht, 

Varend Redden, EHBO…de opleidingen van de ZRB zijn 

zeer gevarieerd. Zelf een redder worden?

SV Zandvoort is in mei 1999 ontstaan na een fusie tussen 

Zandvoortmeeuwen en Zandvoort ‘75 en is op dit moment de 

enige voetbalvereniging van Zandvoort. Het complex van SV 

Zandvoort beslaat 4 grasvelden, 1 kunstgrasveld en 11 kleedka-

mers, met daarboven het clubhuis. Vier van de velden, waar-

onder het kunstgrasveld, zijn voorzien van een lichtinstallatie.



16

Zandvoortse Courant • nummer 22 • 28 MEI 2009

17

Familieweekend
Je kunt het zo gek niet ver-

zinnen, zo mooi niet beden-

ken en zo groots niet durven 

dromen. De Veluwe heeft 

het. Alles. Van de plusmarkt 

op de hoek van de straat, de 

rasechte ‘boerse’ bevolking, 

kampers en bosgebieden tot 

aan de mannelijke vrouw, in-

clusief spierballen, achter de 

toonbank van de campings-

nackbar. Of was het toch een 

vrouwelijke man? Een trans-

seksueel? Ach, wat maakt 

het ook uit, erg prettig zag 

het er in ieder geval niet uit. 

Maar voor een weekendje op 

de hei nemen we dit uiter-

aard voor lief. Paps en mams 

zijn nou eenmaal niet iedere 

dag 30 jaar getrouwd. Poeh, 

poeh, 30 jaar. Dat hoor je niet 

vaak meer tegenwoordig, een 

complimentje is dan ook wel 

op z’n plaats; dus bij deze… 

Wauw! 

Zo, daar zaten we dan in onze 

blokhut. Na een heerlijke bar-

becue in the backyard was 

het tijd voor een kopje thee. 

En alles zullen we samen 

delen…. Dus ook de theele-

peltjes, of liever gezegd: het 

theelepeltje. Ook dit maakt 

helemaal niets uit, zolang je 

maar geniet. Genieten van de 

rust, de ruimte en de donkere 

nachten in mijn comfortabe-

le stapelbed. Rust, uitrusten, 

moe, slapen. Terwijl mijn ene 

ooglid al dichtgeslagen is en 

de ander nog op half 7 hangt, 

begint het al. De houtzagerij 

is geopend. Aan de ene kant 

van de muur laat mijn broe-

der horen dat biertjes drinken 

wel degelijk invloed heeft op 

je snurkgedrag en aan de an-

dere kant van de muur laat 

vaders weten dat hij het snur-

ken nog steeds niet verleerd 

is. Vroeg in de morgen word ik 

wakker en verbaas me er over 

dat het bos rondom het huisje 

nog steeds overeind staat. In 

ieder geval schijnt de zon en 

maken we ons klaar voor een 

lange wandeling. Na een uur 

zoeken naar het beginpunt 

van de wandeltocht keren 

we terug naar ons stulpje. In 

de zon vallen we allemaal 

in slaap. Heerlijk die rust, 

gezellig zo samen.

column

Vanaf juli biedt de Tuk 

Tuk Company weer ver-

voer aan met de kleur-

rijke Tuk Tuks in het 

Zandvoortse dorp. Twee 

maanden lang zullen 

de zuinige wagentjes 

als taxi fungeren en 

je vanaf € 3,50 naar je 

plaats van bestemming 

brengen! Ook biedt de 

Company een aantal 

leuke evenementtoer-

tjes voor toeristen. Kort-

om, één groot feest met 

de Tuk Tuks in het dorp! 

De vraag is: vinden onze 

panelleden dat ook? 

“Het wordt weer tijd dat de Tuk Tuks in het dorp verschijnen.”

De stelling:Talk of the town

 

Donderdag 28 mei: 

‘Rad van Zwartbaard’ bij Woodstock 69. Laat je 

door de captains meevoeren op de golven van: dis-

co, jazz, salsa, balkan, wereldmuziek, house en weer  

terug. De mannen aan het rad zijn o.a. Freddy  

Spool, Sven & Tettero. 

Tijd: 19.00 tot 00.00 uur. Entree gratis

Vrijdag 29 mei: 

Luilaknacht met de Duitse Einmusik in club 

Stalker. Geen Luilaknacht zonder feestje bij 

Stalker. Einmusik staat bekend om zijn opzwe-

pende intensieve gevoelige elektronische house 

muziek. Tijd: 23.00 tot 07.00 uur. 

Entree € 8 (aan de deur € 10)

Zondag 31 mei: 

Stalker is goed bezig met Haarlem Beeft en 

Pinksterbeving! De warming-up wordt verzorgd 

door Sven & Tettero, daarna tijd voor House met 

DJ Marnix . DJ Ardy B in de bovenzaal met o.a. soul, 

funk, disco, pop, rock en reggae. 

Tijd: 00.00 tot 05.00 uur. 

Entree € 6 (aan de deur € 8) 

Zondag 31 mei: 

Twee dagen lang Pinksterbeachfestival bij 

Beachclub Vroeger. Club, trance en eclectic 

met o.a. Marco V, Johan Gielen, Jean en John 

Marks. Dresscode: kleed je in vrolijke beach-stijl.  

Tijd: 12.00 tot 00.00 uur. Entree € 12,50

 

I Know Where It’s @

Ellen Bluijs, 22 jaar zit op de Hoge Hotelschool in Den Haag, doet nu een Management Stage in 

Antwerpen:

“Ik vind de Tuk Tuks helemaal geweldig! Van mij zouden ze dan ook in de maanden juni en september 

in de weekenden mogen worden ingezet. Voor de toeristen is het een leuk gezicht en bovendien kun-

nen zij erdoor gebruik maken van diverse leuke, toeristische rondritten. Maar ook voor de inwoners van 

Zandvoort zijn de Tuk Tuks zeker een handig vervoersmiddel. Ik vind ze gezellig en een ritje ermee is 

niet duur.”

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkt bij Sun Parks Zandvoort en is organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:

“Ik denk dat de Tuk Tuks een vakantiegevoel bezorgen bij de toeristen die onze badplaats toedoen. Maar 

ook de bewoners van Zandvoort maken gretig gebruik van de vervoersmogelijkheid. Je ziet mensen de 

Tuk Tuk nemen in plaats van de taxi. Ik vind het een prima concept dat echt past in Zandvoort!”

Robin Gansner, 15 jaar, schrijft voor Zvoort.nl en werkt bij de Lachende Zeerover:

“De Tuk Tuks horen sinds een paar jaar bij Zandvoort! De wagentjes zijn een makkelijke vervoersmogelijk-

heid. Niet alleen voor de toeristen in het dorp, maar ook voor de Zandvoorters zelf, is de aanwezigheid 

van de Tuk Tuks een leuke attractie. Van mij mogen de Tuk Tuks dan ook wel langer in het dorp rijden, in 

plaats van enkel de maanden juli en augustus. Bovendien is een ritje ermee goedkoper, en natuurlijk leuker 

dan een gewone taxi. Kortom; de Tuk Tuks zijn voor Zandvoort een fantastische (toeristische) attractie!”

Lentekriebel - krabbel
De lente begint op alle mogelijke manieren te kriebelen; bloemen staan in volle 

bloei, de zon schijnt volop en de temperatuur loopt boven de 20 graden. Kortom, 

hoog tijd om je zomerse kleding uit de kast te trekken! Of, wat dacht je van heerlijk 

nieuwe rokjes, truitjes en slippers shoppen? Je kunt natuurlijk ook in Zandvoort 

of Haarlem terecht, maar deze week zetten wij twee andere leuke, gezellige win-

kelsteden voor je in de schijnwerpers: Alkmaar en Delft.

Alkmaar
Alkmaar behoort tot de tien beste winkelsteden van Nederland. En dat is 

niet voor niets, want Alkmaar biedt naast veel gezelligheid, ook een zeer 

breed winkelaanbod. Je vindt er de grote en bekende winkelketens zoals 

de H&M, Zara en V&D, maar ook veel kleine shops met originele spul-

len. Vooral in de kleine zijstraatjes, bevinden zich de leukste boetiekjes. 

Omdat de stad zo compact is, is het heerlijk winkelen. Met de trein vanuit 

Zandvoort doe je er een uurtje over richting Station Alkmaar. Vanaf daar is 

het 10 minuten lopen naar het centrum. Maar dat is een dagje winkelen 

in Alkmaar zeker waard!

Delft
Delft, shopstad! En deze stad is zijn titel waardig. Door zijn vele karakte-

ristieke boetiekjes, gevestigd in historische panden is het een walhalla 

om een dagje rond te snuffelen. In winkelgebied De Zuidpoort vind je 

de grote warenhuizen, zoals V&D, WE en Hema. Als het gaat om sfeer en 

uitstraling van het winkelgebied scoort Delft hoog. Bovendien kun je in 

een van de vele horecagelegenheden die de stad biedt, heerlijk pauzeren 

met een kop koffie of lekker broodje. Vanaf Zandvoort is het iets langer 

dan een uur met de trein naar Delft Centraal. Het winkelgebied ligt op 5 

minuten loopafstand. Kortom; best een keer de moeite waard! 

Angels & Demons
Wanneer Langdon bewijs ont-

dekt van de wederopstand van 

een oud geheim genootschap, 

de Illuminati – de meest in-

vloedrijke ondergrondse or-

ganisatie in de geschiedenis 

– wordt hij tevens geconfron-

teerd met een bedreiging 

voor het voortbestaan van 

de Illuminati´s meest ge-

hate vijand: de Katholieke 

Kerk. Wanneer Langdon ont-

dekt dat de tijd wegtikt op een Illuminati bom, vliegt hij 

naar Rome, waar hij krachten bundelt met Vittoria Vetra, 

een beeldschone, enigmatische, Italiaanse wetenschapper. 

Ze zetten uit op een nonstop, met actie gevulde achter-

volging door afgesloten cryptes,gevaarlijke catacombes, 

verlaten catedralen, en zelfs naar het hart van de meest 

geheime kluis ter aarde. Langdon & Vetra volgen een 400 
jaar oud spoor van antieke symbolen die de Vaticaan´s 

enige hoop op overleven markeren.

Il
ja

Locatie Noord Locatie Centrum
Wijksteunpunt  Willemstraat 20
 Zandvoort Noord 2042 VB Zandvoort
Flemingstraat 55 Tel: 023 571 73 73
2041 VW Zandvoort 

Tel: 023 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

NIEUWS vaN BSO DE BOOmHUT

OPEN DaG 
Zondag 28 juni 2009 
van 12.00-16.00 uur..
Ludieke actie: nieuwsgierig, kom langs!
Schat zoeken, springkussen, schminken en vele  

andere activiteiten….

NIEUW
Opvang tijdens schoolvakanties voor alle  
schoolgaande kinderen in Zandvoort

Bel voor meer informatie:023-5740333

Kinderactiviteiten
Straatspeeldag 2009
Woensdag 10 juni op het plein bij Pluspunt de jaarlijkse 
straatspeeldag voor alle kinderen uit Zandvoort. Het plein 
wordt omgetoverd tot een grote kinderspeelplaats waar 
iedereen vrijblijvend aan deel kan nemen. Speciaal dit jaar is 
het panna knock out toernooi midden op het plein. 

Aanvang 14.00 uur (Panna Knock out om 13.00 uur)

aGENDa:
2 juni Cinema nostalgie met de ilm Out of Africa
3 juni Alzheimer café 
5 juni Kinderdisco met thema Disney    
10 juni Straatspeeldag op het plein 
 (met o.a. Panna knock out toernooi)
14 juni Pluspunt in het muziekpaviljoen met 
 Mutated Minds
 www.myspace.com/mutatedminds
1 juli Alzheimer café 
3-5 aug kinderkamp 12-
5 aug Alzheimer café
10-14 aug meidenkamp 12+

28 aug Open Huis 2009

INfORmaTIE
- medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag 
tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijksteun-
punt (Andere dagen in het Huis in de Duinen).
- Loket Zandvoort 
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
-  Wijkmeesters De KEY 
Dinsdag 15.00-16.00 uur
- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend 10.00-11.30 uur. 
- Wijkagent
Dinsdag 15.00-16.30 uur Even weken van de maand
Dinsdag 19.00-20.30 uur Oneven weken van de maand
- Juridisch Spreekuur 
Om de week op dinsdagavond 19.00-20.30 uur 
- Sociaal Raadslieden Kontext
Inloopspreekuur zonder afspraak op vrijdag tussen 9.00 en 

10.30 uur 

Circus Rigolo

bedankt de gemeente Zandvoort,

spreekstalmeester Wilfred Tates,

Hilly Jansen, Richard Bruijnzeel 

en  

ook alle mensen die de circus

gala-avonden tot een fantastisch

succes hebben gemaakt.

Zandvoort op zijn best!

Circus Rigolo, 

een circus van verschil

www.circusrigolo.nl

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Bre
inb
rek
erBreinbreker

Breinbreker Bre
inb
rek
er

Kook eens anders
Recept Recept

k
o

o
k

ru
b
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e

k

Romige raapsteeltjessoep
Voor 4 personen.

400 gr. raapstelen,
1,25 dl crème fraîche,

snufje zout en peper,

1 ui,

250 gr. aardappelen,

8 dl. kippenbouillon,

50 gr. boter,

100 gr. rauwe ham.

Bereiding:
Van de raapsteeltjes de wortels afsnijden en grof snijden. De ui snipperen, de aardappelen schillen en in blokjes snijden, de rauwe 

ham in dunne reepjes snijden. In de boter de ui ca. 4 minuten zachtjes bakken. Voeg de aardappelblokjes toe en bak deze al om-

scheppend een paar minuten mee op hoge bakstand. Voeg de bouillon erbij, breng geheel aan de kook en laat dit ongeveer 10 

minuten koken tot de aardappel gaar is. Doe de raapsteeltjes erbij en laat ze ongeveer 3 minuten meekoken. Haal nu de pan van 

de warmtebron af en pureer dit met de staafmixer. Voeg naar smaak zout en peper toe, vervolgens de crème fraîche en daarna niet 

meer laten koken. Verdeel de rauwe ham over de soepkoppen en schenk de soep erover. Serveren met boerenbruin en gezouten boter.

Benodigdheden:

   17 21       12 6

 16         11 22\5    

 10   21 11\23        

   24      25  

   8    15\11      

   15   12\15        

   11 12\21           9

 25           7

 12           13   

 J   GC   GEE  
    x   =    
  x   +   +  
  GD   GA   E  
    -   =    
             
  GFD   EG   GEK  
    +   =    

   17 21         12 6

 16 9 7     11 22\5 4 1

 10 8 2 21 11\23 4 6 8 5

   24 3 1 8 7 5 25  

   8 1 4 3 15\11 3 8  

   15 8 7 12\15 6 7 2  

   11 12\21 3 4 9 1 4 9

 25 2 9 6 8   7 5 2

 12 9 3       13 6 7

 7 x 19 = 133

         

 x   +   +  

 15 - 12 = 3

         

 =   =   =   

 105 + 31 = 136

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

De oplossing staat onderaan deze pagina

De oplossing staat onderaan deze pagina

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Dier van de Week

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Op initiatief van de ANBO afdeling Zandvoort, was er ’s morgens in het Huis in de Duinen 

en ’s middags in het Gemeenschapshuis een uitleg over de in te voeren OV-Chipkaart. De 

aankondiging dat er een speciale demonstratiebus zou komen naar Zandvoort, heeft ge-

werkt. In totaal hebben ruim 200 Zandvoorters van deze gelegenheid gebruik gemaakt. 

De vijf Zandvoorters die voor het goede doel, samen met een paar collega’s, de Alpe 

d’Huez wilden beklimmen zijn in hun poging geslaagd. Sterker nog, één van hen heeft 

het twee keer achter elkaar gedaan! De beklimming van Alpe d’Huez begint vanuit het 

dorp Le Bourg d’Oisans en telt 21 haarspeldbochten. 

De demonstratie, die bedoeld 

was om vooral de senioren 

wegwijs te maken met het 

gebruik van de op handen 

zijnde OV-Chipkaart. Menig 

oudere gebruiker van het 

Openbaar Vervoer vraagt zich 

af: Moet dat nou? De strip-

penkaart gaat toch prima? 

Er werd aan de hand van een 

presentatie uitleg gegeven 

van het waarom, maar vooral 

het hoe, van de nieuwe ver-

voersbewijzen. 

De heer Theo Silvius, van 

Connexxion gaf een duide-

lijke uiteenzetting. Als eerste 

stelde hij de vraag: ”Is het 

nu eigenlijk wel een eerlijke 

verdeling met de zones?” Het 

antwoord is nee. Het nieuwe 

systeem rekent af per gereden 

kilometer. Er wordt een ba-

sistarief gerekend van € 0,75 

en vervolgens € 0,11 per kilo-

meter. Kinderen en ouderen 

vanaf 65 jaar krijgen automa-

tisch korting op hun persoon-

lijke kaart (geboortedatum is 

bekend). Bij het instappen de 

kaart voor de kaartlezer hou-

den en dan wordt er een borg 

van € 4 (bus) of € 20 (trein) 

ingehouden van het saldo. Dit 

bedrag wordt bij het uitstap-

pen weer verrekend met het 

bedrag dat u moet betalen 

voor de rit. U moet vooral niet 

vergeten te scannen bij het 

uitstappen, anders bent u in 

De 14 kilometer lange klim, 
waarin men 1061 hoogte-

meters aflegt, heeft een stij-

gingspercentage van gemid-

deld 8% (sommige stukken 

zelfs 11,5%) en wordt tijdens 

de Tour de France ook wel de 

‘Nederlandse berg’ genoemd.

Johan van Marle presteerde 

het om het parcours, tegen 

Zo werkt de OV-Chipkaart

Uitzonderlijke prestatie Zandvoorters

principe die borg kwijt. Maar 

geen man over boord, want 

een telefoontje en het wordt 

weer teruggestort minus de 

ritprijs. Dit mag echter niet 

te vaak gebeuren (10x), want 

dan wordt de kaart onbruik-

baar. 

Alle in omloop zijnde OV-

Chipkaarten zijn bij alle ver-

voersmaatschappijen, zoals 

de NS en Connexxion, te ge-

bruiken. Het beste is om een 

persoonlijke kaart aan te vra-

gen om misbruik bij verlies 

te voorkomen. Let op: U kunt 

niet met meerdere personen 

op de kaart reizen. Ook kunt 

u bij de aanvraag aangeven 

of u automatisch, via incas-

somachtiging aan de bank, 

wilt opladen. Bij het scannen 

wordt bij een dreigend tekort 

automatisch opgeladen voor 

het bedrag dat u van te voren 

heeft bepaald. Dit is het beste 

om te voorkomen dat u voor 

een gesloten poortje staat en 

eerst ter plekke moet opladen. 

Een groot voordeel van de 

OV-Chipkaart is de overstap-

tijd van 35 minuten, zodat u 

niet opnieuw het basistarief 

hoeft te betalen. Al met al zal 

op kortere ritten de prijs iets 

hoger zijn dan nu, maar in de 

meeste gevallen bent u goed-

koper uit. 

Op de vraag of bijvoorbeeld 

een verdubbelde sponsorin-

zet, opnieuw af te leggen. 

De eerste keer deed hij er 

circa 1,5 uur over. De tweede 

keer was hij binnen de 2 

uur boven; een bijzondere 

prestatie! Maar ook de pres-

tatie van zijn vrouw Anita, 

haar vader Piet Koekenbier 

(71), Andries van Marle (70) 

(de beide opa’s besloten ter 

de Buzzer of het daluren-

kaartje nog blijft, kon de heer 

Silvius de mensen geruststel-

len. Wel wees hij de mensen, 

die bijvoorbeeld al een NS-OV 

kaart hebben, om via het NS 

Magazine de te volgen proce-

dures in de gaten te houden. 

Informatie en aanvraagfor-

mulieren kunt u aanvragen bij 

Connexxion Klantenservice, 

tel. 0900-2666399 (lokaal 

tarief) of www.connexxion.

nl. Bij aanvraag levert u een 

pasfoto in, een kopie, op een 

A4-tje, van een legitimatie-

bewijs. Let wel op dat de 

kaart nog geactiveerd moet 

worden. De kaart is 5 jaar 

geldig en kost € 1,50. Voor 

algemene informatie is er de 

Klantenservice OV-Chipkaart, 

tel 0900-0980 (€ 0,10 p.min.) 

of www.ov-chipkaart.nl. 

Na deze duidelijke uitleg 

mochten de belangstellen-

den een kijkje nemen in de 

bus en zelf uitproberen hoe 

moeilijk of makkelijk het gaat 

worden. De OV-Chipkaart is 

niet groter dan een bankpas-

je en vervangt dus de strip-

penkaart. De invoering zal 

door het hele land in fases 

worden uitgevoerd. De bus-

sen 80 en 81 van Connexxion 

hebben al de mogelijkheid. 

Tot de officiële invoering blij-

ven de strippenkaarten nog 

gewoon geldig.

De OV demonstratiebus

Boodschappen doen met de belbus

De Zandvoorters bovenop de alp

seniorenpagina

De opvallend gele Belbus van Zandvoort is nog niet toe aan een OV-Chipkaart. Althans 

voorlopig nog niet. De zeer binnenkort in te voeren OV-chipkaart zal zeker voor de bus, 

trein, tram en busreizigers een makkelijker betalingswijze bevorderen. Voor de gebruikers 

van de Zandvoortse Belbus is dat nog niet van toepassing. 

Lezen is de beste manier om te relaxen. Zes minuten lezen 

kan genoeg zijn om het stressniveau met 68 procent te 

verminderen. Dat hebben onderzoekers van de universiteit 

van Sussex (GB) ontdekt.

Nog geen Chipkaart voor Belbus 

Lezen is het beste relaxmiddel

Gewoon contant afrekenen 

met de chauffeur na elke rit 

blijft dan ook zeker als de nor-

male procedure van toepas-

sing. Op vrijdag zie je de Belbus 

met vele “klanten” regelmatig 

bij supermarkten en in win-

kelstraten in de buurt om ie-

dereen in de gelegenheid te 

stellen zijn of haar boodschap-

pen te doen. Een prima service 

die door de meesten hogelijk 

wordt gewaardeerd.

Volgens nieuw onderzoek van 

de University of Sussex werkt 

lezen beter en sneller om rus-

tiger en kalmer te worden 

dan bijvoorbeeld het luiste-

ren naar muziek, het maken 

van een wandeling of op de 

bank een kopje thee drinken. 

Pilates on the beach 
met Pepper 

Vanaf 4 juni elke donderdag 10.00 – 11.00 uur 
bij Skyline Australian beach bar

• Kosten: € 6 p.p. per les 
• Bij slecht weer gaan we naar binnen
• Eigen matje meebrengen svp
Bel voor meer info: 06-45 158 693 (Pepper)
www.bestbody.nl

plekke toch mee te doen) en 

de spinninginstructrice van 

Kenamju, Marja Spierieus, 

mogen er zeer zeker zijn. 

Het goede doel waarvoor 

ze klommen is Right te Play 

van Johann Olaf Koss. Right 

To Play ontstond in het begin 

van 2003 uit Olympic Aid, een 

hulporganisatie die tijdens 

de Olympische Winterspelen 

1994 in Lillehammer werd 
opgericht. De organisatie 

heeft op dit moment in 22 

landen in Afrika, het Midden-

Oosten en Azië projecten 

opgezet. Right to Play heeft 

een bijzondere binding met 

(Olympische) sporters. De 

totale groep heeft een be-

drag van € 14.347 bijeen 
gefietst.

Het is weer raapstelentijd, helaas maar een kort seizoen. Raapsteeltjes zijn een  

ondergewaardeerde groente. Probeert u deze soep eens, u zult zien hoe lekker ze zijn!

Psychologen geloven dat dit 

komt omdat mensen zich zo 

moeten concentreren op het 

lezen dat het hart en de spie-

ren ontspannen.

Voor het onderzoek werden 

vrijwilligers gevolgd gedu-

rende verschillende activi-

teiten. Hun stressniveau en 

hartslag werden in de gaten 

gehouden. Bij lezen daalde het 

stressniveau met 68%. Bij het 

luisteren naar muziek daalde 

dit tot 61%, bij een kopje thee 

met 54% en bij een wandeling 
slechts met 42%. Door een vi-
deospelletje te spelen daalde 

het stressniveau wel met 21%, 

maar de hartslag bleef onver-

minderd hoog. 

Rakkertje, een druktemaker 

eersteklas. Hij is afgestaan omdat hij 

buiten niet meer te houden was. Hij is 

inderdaad wel druk, maar er valt zeker 

nog wel wat met hem te doen. Hij is nog 

geen drie jaar en kan nog een hoop leren. 

Hier in de opvang is hij sociaal met an-

dere honden, maar niet met katten. Zoals 

een echte terriër gaat hij daar keihard 

achteraan. Hij vindt het heerlijk om mee 

te gaan voor een fikse wandeling. Een 

cursus is wel een goed idee voor deze 

jongen!! Daar leren hond en baas een 

heleboel van. Rakker is wel een dwingend 

typetje, dus we zoeken een consequent 

persoon voor deze heer.

Wie nieuwsgierig is geworden naar Rakker, 

is van harte welkom in dierentehuis 

Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend 

van maandag tot en met zaterdag tussen 

11.00 en 16.00 uur. Tel. 57 13 888 of kijk op 

www.dierentehuiskennemerland.nl



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 22 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 19 mei  en de 

verdere in week 21 door het college genomen besluiten zijn 

dinsdag 26 mei vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 

de Centrale Balie en op de website. 

Bekendmaking

Door de gemeenteraad is op 21 april 2009 een gewijzigde 

Algemene Subsidie Verordening Gemeente Zandvoort 2009 

vastgesteld met gelijktijdige intrekking van de ASV Gemeente 

Zandvoort 2006. De ASV 2009 moet per 1 juli 2009 van kracht 

worden. Het gaat om het raadsbesluit: 2009/4383.

Publicaties verkiezing Europees Parlement 2009

 

Eerste publicatie: stemmen in een voor mindervalide 

kiezers ingericht stembureau

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor 

de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 

donderdag 4 juni 2009 onderstaande stemlokalen op zoda-

nige wijze zullen zijn ingericht, dat voor mindervalide kiezers 

de mogelijkheid bestaat daar zelfstandig hun stem uit te 

brengen. 

 

Stembureau 1 Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1

Stembureau 2 Strandhotel Sunparks Zandvoort, Trompstraat 2

Stembureau 3 Oranje Nassauschool, Lijsterstraat 3

Stembureau 4 Voormalig VVV-kantoor, ingang Schoolplein 1

Stembureau 5 Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14

Stembureau 6 ‘De School’, voorheen de Geref. kerk, ingang  

 Julianaweg 15

Stembureau 7 Stichting Pluspunt, Flemingstraat 55

Stembureau 8 Zorgcentrum, Herman Heijermansweg 73

Stembureau 9 Nieuw-Unicum, Zandvoortselaan 165

Stembureau 10 Stichting A.G.Bodaan, Bramenlaan 2

 

Let op wijzigingen

Stembureau 4 (voorheen één van de noodlokalen van de Ma-

riaschool) heeft op de dag van de verkiezing zitting in het 

Voormalig VVV kantoor, ingang Schoolplein 1;

Stembureau 6 (voorheen Calvijnzaal) heeft op de dag van de 

verkiezing zitting in ‘De School’ , ingang Julianaweg 15;

Stembureau 7 (voorheen ingang Flemingstraat 180) heeft op 

de dag van de stemming zitting in het gebouw van Stichting 

Pluspunt, ingang Flemingstraat 55.

 

Tweede publicatie: handleiding voor de kiezer

U stemt door een stemvak voor de naam van de kandidaat 

van uw keuze rood te maken. Indien u op het stembiljet meer 

stemvakken rood heeft gemaakt of bijvoegingen heeft ge-

plaatst waardoor u kunt worden geïdentificeerd, wordt het 

stembiljet ongeldig.U stemt blanco door geen keuze te maken 

en vervolgens het stembiljet, dichtgevouwen, in de stembus 

te doen. Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat 

de namen van de kandidaten niet zichtbaar zijn en doet u het 

stembiljet in de stembus. Indien u zich bij het invullen vergist, 

geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug. Deze verstrekt 

u op uw verzoek eenmaal een nieuw stembiljet.

 

Derde publicatie: stemmen bij volmacht

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het bij de 

aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parle-

ment op donderdag 4 juni 2009 een kiezer is toegestaan bij 

volmacht te mogen stemmen. 

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 

A. Machtiging door schriftelijke verzoek

1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos for-

mulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht 

te mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 25 mei 2009, 

door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de 

gemeente, waar hij/zij op woensdag 22 april 2009 als kiezer 

is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de 

verzoeker is toegestaan om in een stembureau naar keuze of 

per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde 

op te treden, moet op woensdag 22 april 2009 als kiezer zijn 

geregistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde 

een volmachtbewijs.

 

B. Machtiging door overdracht van de oproepingskaart

1. De kiezer kan ook een andere kiezer, die in hetzelfde stem-

district, is ingeschreven, machtigen om voor hem/haar te 

stemmen. 

2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op 

de oproepingskaart en laat de kaart door de gemachtigde 

medeondertekenen.

3.  De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, 

oproepingskaart aan de gemachtigde over.

4. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette oproe-

pingskaart, kan tot en met dag van de stemming.

 

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. 

Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken 

of zelf aan de stemming deel te nemen.

 

De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden 

uitgebracht.

 

Vierde publicatie: stemmen in een stembureau naar keuze

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het bij 

de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees 

Parlement op donderdag 4 juni 2009 een kiezer is toegestaan 

zijn/haar stem uit te brengen in een stembureau naar keuze.

 

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 

A. Schriftelijke aanvraag

1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos 

formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een stem-

bureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien 

reeds verstrekt), moeten uiterlijk op maandag 25 mei 2009, 

door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de 

gemeente, waar hij/zij op woensdag 22 april 2009 als kiezer 

is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker 

is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming 

te mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de 

oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een 

kiezerspas.

 

B. Mondelinge aanvraag

1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de oproepingskaart, 

doch uiterlijk op dinsdag 2 juni 2009, de oproepingskaart over 

te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats 

waar hij/zij op woensdag 22 april 2009 als kiezer is geregi-

streerd.

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de 

oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een 

kiezerspas.

 

Voor al deze vier publicaties geldt: 

nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau 

verkiezingen, Swaluëstraat 1, Zandvoort. 

Commissie Welstand en Monumenten

Op 4 juni  vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. 

De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de commissieka-

mer. De exacte begintijd is afhankelijk van de agenda. U kunt 

hiervoor het beste even contact opnemen met de werkeenheid 

Bouwen, tel. (023)5740100. 

Wijziging ophalen huisvuil

De restafvalinzameling van maandag 1 juni, 2e Pinksterdag, 

wordt verplaatst naar zaterdag 30 mei. De cocon inzameling 

van deze dag wordt verplaatst naar dinsdag 2 juni.

Ontwerpbestemmingsplan Middenboulevard artikel 3.8 

WRO

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort 

maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 

3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht met ingang van 29 mei 2009 

gedurende zes weken ter visie ligt het ontwerpbestemmings-

plan ‘Middenboulevard’.

Gebied

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Middenboulevard’ betreft het 

gebied gelegen tussen de Thorbeckestraat, Torenstraat, Wester-

parkstraat (ged), Badhuisplein, Burg. Engelbertsstraat, Jac. van 

Heemskerckstraat en de duinenrij van de Zeereep.

Uitgangspunten

Het bestemmingsplan bevat een aantal gebieden met een 

conserverend karakter, gebieden, die in de naaste toekomst 

nader worden uitgewerkt en gebieden, die binnen de planpe-

riode kunnen worden gewijzigd.

De belangrijkste ontwikkelingen in  het gebied betreffen de 

uitwerkingsplannen voor het Palaceplein en het Badhuisplein. 

Hiervoor zal later een uitwerkingsplan in procedure worden 

gebracht.  De herontwikkeling rondom de watertoren en het 

watertorenplein is in planlogisch opzicht direct mogelijk. Voor 

het overige heeft het bestemmingsplan grotendeels een con-

serverend karakter met de mogelijkheid deze op een aantal 

locaties door middel van een wijzigingsplan als bedoeld in 

artikel 3.6 Wro te wijzigen.

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit plankaarten, 

toelichting,planregels en overige bijlagen, ligt gedurende de 

openingstijden ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis 

(ingang Swaluëstraat) en in de openbare bibliotheek, Prinses-

seweg 34 te Zandvoort. De stukken zijn ook te raadplegen op 

de gemeentelijke website.

 

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ie-

der schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijzen kenbaar 

maken. Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te 

worden bij de gemeenteraad (Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). 

Voor mondelinge reacties kan een telefonische afspraak 

worden gemaakt met mevr. L. van der Hek, mevr. J. Lenten of  

heer J.A. Sandbergen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikke-

ling, telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer: 

023 - 5740 100. 

Ontwerpexploitatieplan Middenboulevard (Badhuisplein)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort 

maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 

6.14 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht met ingang van 29 mei 2009 

gedurende zes weken ter visie ligt het ontwerp-exploitatieplan 

‘Middenboulevard’ (Badhuisplein).

Het doel van dit globaal exploitatieplan is het scheppen van 

een juridisch kader om tot kostenverhaal over te kunnen gaan 

door middel van een exploitatieovereenkomst.

De gemeente heeft nog niet het voornemen om zelf tot 

realisatie over te gaan, maar zal als contractspartij in een 

overeenkomst wel de mogelijkheid moeten hebben om haar 

kosten naar rato te kunnen verdelen over de voorgenomen 

bouwplannen.

Het ontwerp-exploitatieplan, bestaande uit kaart, toelichting,  

regels, ligt gedurende de openingstijden ter inzage bij  

de centrale balie in het raadhuis (ingang Swaluëstraat) en 

in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort.  

De stukken zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke  

website.

 

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder 

schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijzen kenbaar ma-

ken. Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te wor-

den bij de gemeenteraad (Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor 

mondelinge reacties kan een telefonische afspraak worden 

gemaakt met mevr. L. van der Hek, mevr. J. Lenten of  heer J.A. 

Sandbergen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefo-

nisch bereikbaar onder het algemene nummer: 023 - 5740 100. 

 

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Hogeweg 42, verwijderen asbesthoudende materialen, inge-

komen 15 mei 2009, 2009-071S.

- Haarlemmerstraat 14, vervangen ramen en kozijnen 1e ver-

dieping, ingekomen 13 mei 2009, monumentenvergunning.

- Kerkplein 9, plaatsen buizenframe met spandoek, ingekomen 

19 mei 2009, 2009-072RV.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 

liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-

dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 

zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 

kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 

van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 

verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 

kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 

vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 

betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 

Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 

dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 

bezwaar indienen.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Kostverlorenstraat 60a, aangevraagd 06 mei 2009, één den, 

overlast,  Zaaknr:2009/3246

- Brederodestraat 55, aangevraagd 20 april 2009, één den is 

van slechte kwaliteit, zaaknr:2009/3178

- Tollenstraat 1, aangevraagd 24 maart 2009, één populier links 

in de achtertuin tegen de schutting, de boom is van slechte 

kwaliteit, met herplantplicht, zaaknr:2009/2169.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-

gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 

openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-

mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk 

kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

 

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Willem Kloosstraat 1, verwijderen asbesthoudend materiaal, 

verzonden 18 mei 2009, 2009-064S.

Verkeersbesluit fietsstroken busbaan Prinsesseweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten: 

het toestaan van fietsers en het realiseren van fietsstroken op 

de busbaan Prinsesseweg uit te voeren door: bij het bord C01 

van bijlage 1 van het RVV 1990 het onderbord O101 ‘uitgezon-

derd fietsers’ te plaatsen op de volgende locaties:

-  in de Prinsesseweg direct ten westen van de aansluiting met 

de Haarlemmerstraat;

-  in de Prinsesseweg direct ten oosten van de aansluiting met 

de Koninginneweg;

het aanbrengen van een markering middels een 1-1 streep en 

markering met het fietssymbool.

Aanwijzingsbesluit Gebiedsontzegging

De burgemeester van de gemeente Zandvoort heeft, in het 

kader van de mogelijkheid tot een gebiedsontzegging, een 

gebied aangewezen conform artikel 2.1.6.13 lid 1 APV. Artikel 

2.1.6.13 lid 1 van de APV bepaalt dat door politieambtenaren 

aan een persoon die zich bevindt op de weg of plaats, die 

deel uitmaakt van een door de burgemeester  aangewezen 

gebied, gedurende de uren daarbij genoemd, het bevel kan 

worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting 

te verwijderen in het belang van de openbare orde, het voor-

komen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken 

van aantasting van het woon- en leefklimaat, de veiligheid van 

personen en goederen, de verkeersvrijheid of veiligheid en de 

gezondheid of zedelijkheid.

 

Het gaat om het gebied in, bij en rond het NS-station van 

Zandvoort, de Middenboulevard inclusief het nabijgelegen 

strand, alsmede de route van het station naar de omgeving 

van de Middenboulevard. Hier is al jaren sprake van aantas-

tingen en regelmatige verstoringen van de openbare orde 

door bezoekers van Zandvoort, vooral in de lente en het (na)

zomerseizoen. Een kaart van het betreffende gebied ligt ter 

inzage in het raadhuis.

 

De burgemeester besluit:

1. Het gebied, zoals op de bij dit besluit behorende tekening 

blauw omlijnd staat aangegeven (ter inzage in het raadhuis), 

aan te wijzen als gebied bedoeld in artikel 2.1.6.13 lid 1 APV en 

gedurende 24 uur per dag;

 

2. De aanwijzing als bedoeld onder 1. te laten gelden voor een 

periode van vijf maanden, te rekenen vanaf de datum van de 

inwerkingtreding.

 

3. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de 

eerste dag na bekendmaking.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ geno-

men besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt 

ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 

bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien 

het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt  

uw bezwaarschrift met vermelding van ‘bezwaar’ in de  

rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Bur-

gemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.  

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het be-

sluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een 

verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-

zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuurs-

recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek 

dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar-

schrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 22

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Cense en van Lingen
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D66 Zandvoort
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P. van Kleeff
Pilates on the Beach

Pluspunt
Printing People
Riche aan Zee
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Skyline 13
Slender You Zandvoort
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  Bezoek ook eens onze website: 

  www.sportinzandvoort.nl

TCZ balanceert op rand van degradatie Panna Knock Out toernooi  
onderdeel van Straatspeeldag

Dubbele winst softbalsters

Zandvoort Open bij Skyline 13

Zandvoort was niet al te ge-

lukkig in de enkelpartijen. 

Alle vier de partijen wer-

den in de derde set beslist. 

Frappant was dat alle en-

kelspelers van Zandvoort in 

de eerste set van hun partij 

oppermachtig waren en hun 

tegenstanders bijkans van 

de baan veegden. Nathalie 

Gradin en Susanne Trik lie-

pen ieder met 2-6 over hun 

tegenstandster heen. Scott 

Griekspoor had aan 3-6 vol-

doende voor de eerste set en 

Roel Oostdam was niet eens 

één gamepunt tegen Sander 

Koning gegund. Gradin en 

Een panna is een beweging, 

waarbij een voetballer de 

bal tussen de benen van zijn 

tegenstander door poort. De 

belangrijkste voorwaarde 

voor een geslaagde panna is 

dat de poortende speler zelf 

balbezit houdt na zijn bewe-

Dat de beide mixed dub-

bels naar Zandvoort gingen 

was derhalve slechts voor 

de statistieken belangrijk. 

Of het moet zijn dat het als 

trainingpartijen beschouwd 

werden met het oog op de 

hernieuwde confrontatie 

met Lotto/Meppel 2, op zon-

dag 10 juni op De Glee in 

Zandvoort. Dan moet één 

van de beide partijen gewon-

nen worden. Daarvoor heeft 

Zandvoort op tweede pink-

sterdag nog in Zeist tegen 

Shot gespeeld. Die wedstrijd 

zou wel eens van cruciaal be-

lang kunnen zijn!

Tegen DSS openden de ZSC-

dames al in de 1e inning 

met een 2-0 score. In de 2e 

slagbeurt kwam DSS terug 

tot 2-1, maar in de gelijkma-

kende slagbeurt en in de 3e 

inning ging ZSC vrolijk door 

met scoren, 14-1. Honkslagen 
van Maura de Renardel de 

Lavalette, Martine Balk en 

Sandra Castien leverden 

nog eens vier runs op, waar-

door de eindstand op 18-2 

kwam. Sylvia Koper was 

met 5x3-slag, 0x4-wijd en 
3 honkslagen tegen de win-

nende werpster. Ze was met 

3 uit 3 tevens de beste ZSC-

slagvrouw.

In samenwerking met de 

lokale surfshops van Van de 

Berg en Dfrost wordt deze 

wedstrijd georganiseerd. Het 

is een open wedstrijd waar 

iedereen aan mee kan doen 

dus dames, heren, longboard, 

Griekspoor waren vervol-

gens het dichtst bij een 

punt. Beide verloren echter 

de tiebreak van de tweede 

set en gingen in de laatste 

set onderuit. 

De dubbelspelen werden 

broederlijk gedeeld. Het duo 

Gradin/Trik won met 3-6, 7-5 

en 3-6 van De Beer/Lemoine 

maar de Zandvoortse combi-

natie Koning/Griekspoor was 

met 6-1 en 6-3 te zwak om 

Camfferman/Oostdam een 

strobreed in de weg te leg-

gen waardoor na de dubbels 

de wedstrijd al was beslist. 

ging. De panna wordt veel 

gebruikt in het straatvoet-

bal, dat grotendeels draait 

om dit soort bewegingen. 

Het straatvoetbal en panna-

voetbal hebben de laatste 

jaren flink aan populariteit 

gewonnen.

Sparks
Nadat Sparks een snelle 

0-3 achterstand had ge-

reduceerd tot 2-3, sloegen 

de Zandvoortse dames in 

de 2e inning opnieuw toe 

door vier runs te scoren. Het 

antwoord van de thuisclub 

kwam direct waardoor de 

3e inning in ging met een 

5-7 voorsprong voor ZSC. In 

de 3e inning scoorde ZSC niet 

en wist Sparks terug te ko-

men tot 6-7. Vier honkslagen 

waaronder een homerun van 

Laura Koning brachten in de 

4e en laatste inning nog eens 
6 runs op. ZSC ging met 7-13 

winst naar huis. Sylvia Koper 

shortboard, goed of slecht 

maakt niet uit. Er wordt ge-

streden om de Skyline Bokaal. 

Inschrijving, op de dag zelf 

tussen 09.00 uur en 10.00 

uur aan de wedstrijdtafel bij 

strandpaviljoen Skyline 13, 

Opnieuw heeft de hoofdmacht van Tennisclub Zandvoort geen potten kunnen breken in 

de Hoofdklasse. De reserves van Popeye Gold Star uit Amsterdam stuurden op Hemel-

vaartsdag onze plaatsgenoten met 5-3 terug naar huis. Zandvoort moet nu minimaal één 

partij in de vorige week door de regen uitgestelde mixed dubbels winnen van Lotto/Mep-

pel 2, daarnaast moet de uitwedstrijd tegen Shot uit Zeist gewonnen worden, wil Zand-

voort komend seizoen opnieuw op hoog niveau kunnen blijven tennissen.

Sportservice Heemstede-Zandvoort en stichting Pluspunt halen op 10 juni het Panna 

Knock Out toernooi naar het parkeerterrein bij het gebouw van Pluspunt in Nieuw Noord. 

Het toernooi maakt onderdeel uit van de jaarlijkse Nationale Straatspeeldag die Pluspunt 

al 4 jaar lang organiseert. Vanaf 13.00 uur kunnen deelnemers in de leeftijd van 6 tot en 

met 12 jaar zich bij de organisatie inschrijven voor zowel het panna toernooi als alle ander 

sportieve activiteiten tijdens de straatspeeldag.

De softbaldames van ZSC boekten twee klinkende over-

winningen. Eerst werd op eigen veld DSS 5 met 18-2 versla-

gen en maandagavond werd de uitwedstrijd tegen Sparks 

4 in Haarlem met 13-7 gewonnen. De heren verloren de 

uitwedstrijd tegen TIW/Survivors in Diemen nipt met 18-17.
De sinds 1 januari van dit jaar opgerichte Surfvereniging 

Zandvoort organiseert op tweede pinksterdag de eerste 

surfwedstrijd van Zandvoort en omgeving bij strandpavil-

joen Skyline 13: het Zandvoort Open.

tennis voetbal

softbal

surfen

Panna toernooi

Winterseizoen bridge afgesloten

Enkhuizenaar wint 29e Louis Blok Toernooi

Imke van der Aar nu drie keer naar goud Pinksterraces op Circuit Park Zandvoort

In de A-lijn op de woens-

dagavond zijn Wim Koning 

& Martin Duijndam er, met 

een voorsprong van 10,5%, 

in geslaagd om de hege-

monie te doorbreken van de 

paren Hans Hogendoorn/

Tom v.d. Meulen en Tiny 

Molenaar/Wim Brandse. 

Onderaan was het spannend 

en wisten Tineke Sikkens & 

Monique van Zanten zich 

nog net te handhaven door 

een goede laatste score. De 

plaatsen van de vier paren, 

die helaas afscheid moeten 

nemen van de hoogste lijn, 

worden ingenomen door ver-

trouwde gezichten, namelijk 

Gert Jan van Amsterdam/

Ed van Wanrooy, Fini van der 

Meulen/Jap Sweijen, Nellie 

Castien/Alex Kors en Mieke 

Kleijn/Bart Overzier.

De B-lijn wordt versterkt met 

de promovendi uit de C-lijn, 

te weten: Mips Kortekaas/

Jaap Anderson, Jan Swart/

Er was een bijzonder ster-

ke hoofdgroep waar ook 

Ben de Leur, winnaar van 

vorig jaar, aan mee deed. 

Hij zag zijn partij tegen de 

uiteindelijke winnaar Adri 

Haakman uit Enkhuizen 

verloren gaan. Ook nu weer 

Dik Willebrand (voor het 

eerst), Margreet Blom/

Cor van Jaarsveld en Lilian 

Bosma/Coby Daniëls.

Gert Jan van Amsterdam & 

Kees Blaas wisten op de don-

derdag weliswaar de laatste 

competitie in de A-lijn win-

nend af te sluiten, nipt voor 

Hans Hogendoorn & Peter 

Weijers. Dit laatste paar be-

haalde echter over het gehele 

seizoen de beste resultaten 

en werd daardoor algemeen 

clubkampioen 2009. Drie pa-

ren degraderen naar de B-lijn, 

maar hun plekken worden 

bezet door Nancy & Theo 

Noijen, Thea Greve & Peter 

Scholz en Lavina Bosschert 

& Christien Huesken. De 

clubkampioenen in deze lijn 

werden Richard Kerkman 

& Geert Veldhuisen. In de 

C-lijn was deze eer voor het 

paar Marianne de Grebber & 

Jolien Grootkerk, die ook sa-

men met Greet Bohmerman 

deed oud-politicus Roel van 

Duijn uit Amsterdam in de 

eerste groep mee. Slechts 

een deelnemer wist zijn 5 

partijen te winnen en dat 

was Jonathan de Kleuver 

uit Haarlem terwijl er een 

deelnemer geen enkele par-

Imke, werd tijdens de finale 

om de Junior Master Serie 

(sterkste jeugdtoernooi van 

Nederland) als ongeplaatste 

speelster, maar liefst in alle 

drie de categorieën eerste 

en dat tegen de topjeugd 

van Nederland! Vooral haar 

winst in de singlepartij op 

de als nummer 1 geplaatste 

Tijdens de Pinksterraces 

staan weer drie races op het 

programma. De grote kracht 

van de Dutch GT 4 is de  
verscheidenheid aan merk - 

en die in deze raceklasse 

uitkomen, zoals de Ford 

Mustang FR 500C, BMW  

M3 GT4 , Aston Martin 
Vantage GT4, Ginetta G50, 
Chevrolet Corvette C6, BMW 

Z4 en de rappe Porsche 997 
GT4. De klassementsleider 
is na drie races Christiaan 

Frankenhout uit Westzaan,  

rijdend in een Porsche 997 

GT4. De voorsprong op de 

De kampioenen van de wintercompetitie van de Zandvoortse Bridge club (ZBC) zijn bekend. 

Tevens is bekend welke paren komende september zullen gaan starten in een hogere, dan 

wel lagere lijn. Woensdagavond 28 mei werd nog gespeeld om de Huub Emmenbeker, waarna 

tevens de clubkampioenen uit de diverse lijnen bekend zijn gemaakt.

De 29e editie van het Louis Blok schaaktoernooi op Hemel-

vaartsdag heeft dit jaar 54 deelnemers naar het Gemeen-

schapshuis getrokken. Bij elkaar waren zij goed voor 135 

partijen. De deelnemers kwamen weer uit alle windstreken 

zoals Eindhoven, Tilburg, Nijmegen, Amsterdam, Den Haag 

maar toch voornamelijk uit de regio. Onder de deelnemers 

bevond zich slechts 1 dame die dus de strijd moest aanbinden 

tegen de heren.

Onlangs meldde deze krant dat plaatsgenootje Imke van 

der Aar (11) een schitterende prestatie leverde in België. Dit 

badmintontalent is nadien alleen maar sterker geworden 

en gezien de uitslagen van afgelopen weekend tijdens het 

afsluitende toernooi in Arnhem, behoort zij tot de top van 

Nederland in haar leeftijdsklasse.

De Dutch GT4 beleefde bij de Paasraces een meer dan ge-

slaagde première, hoewel na afloop wel enkele plooien 

gladgestreken moesten worden. Na geharrewar over de 

startopstelling voor de derde race, besloot de organisatie 

niet de uitslag van de eerste race te gebruiken. Dat pikten 

de rijders van het Zandvoortse Certainty Race Team niet, 

waarop zij besloten om binnen te blijven.

bridge

schaken

badminton autosport

& Tet Versteege, Riet de Rooy 

& Tiny de Vries en Norma 

Koning & invaller naar de 

B-lijn promoveren.

De D-lijn tenslotte gaf pro-

motie te zien voor Betty 

Beijer & Jeanet Drees, Elly 

Pijtak & Jeff de Rooy, Frieda 

Koper & Els Nijsen, alsmede 

Gonny Mul & Nanning de 

Wit, die tevens clubkampioen 

in deze lijn werden.

De Koningsbeker werd ge-

wonnen door Anja Witte en 

partner Miep van Duijn met 

70,04% !!, ruim voor Dick 
Polak & Martin Vergeest, die 

met 64,44% op de tweede 
plaats eindigden. 

Vanaf woensdag 3 juni kan 

elke bridgeliefhebber (lid of 

geen lid) zich vanaf 19.30 

uur weer melden voor de 

zomeravondcompetitie, die 

dan van start gaat in het 

Gemeenschapshuis.

tij wist te winnen.

De wedstrijdleiding van de 

Zandvoortse Schaak Club 

kan weer terugkijken op een 

zeer geslaagd toernooi. Op 

zaterdag 22 augustus staat 

het 14e Strandtoernooi weer 
gepland bij strandpaviljoen 

Wander & Karin. Vanaf eind 

juli kan met zich daarvoor 

inschrijven.

Uitslag hoofdgroep: Adri 

Haakman, Enkhuizen; 

2 Leonardo van Manen, 

Amsterdam; 3 Jonathan de 

Kleuver, Haarlem.

Debora Jille heeft grote in-

druk gemaakt op de selec-

tieheren en -dames van de 

Nederlandse Badminton 

Bond. Momenteel is Imke 

aan het voorspelen bij de 

badmintonacademie in 

Amstelveen en op korte ter-

mijn hoort ze of zij mag toe-

treden tot deze indrukwek-

kende en elite talentengroep 

met veel spelers die al in het 

Nederlands team spelen. 

Spannend voor een meisje 

van 11!

nummer twee Paul van 

Splunteren, eveneens in een 

Porsche 997 GT4, is slechts 
één punt. Door deze resulta-

ten zullen zij extra gewicht 

mee moeten nemen in de 

Porsche. 

Overige klassen
In de uiterst competitieve 

Dunlop SportMaxx Clio Cup 

zullen twee races worden ver-

reden, evenals in de Formido 

Swift Cup en de Formule Ford. 

De Toerwagen Diesel Cup, 

een fraaie enduranceklasse, 

zal ook tweemaal in actie 

Imke van der Aar

Dutch GT4 | foto: Chris Schotanus

komen. Op zaterdag met een 

lange race, gevolgd op de 

pinkstermaandag met een 

korte tweede race. Daarbij 

zal een verplichte pitstop deel 

uitmaken van de competitie. 

Het startveld heeft naast de 

bekende BMW 120D, ook nog 

eens de Seat Ibiza Cupra, de 

Volkswagen Golf en Alfa 

Romeo 147 JTD in zich. Sinds 
de start met Pasen zijn daar 

inmiddels de sportieve diesel-

versies van de Volvo C30 en 

de Toyota Auris bijgekomen.  

Tijdens de pinksterraces zal 

de Dutch Supercar Challenge 

op Circuit Park Zandvoort 

een gastrol spelen. De 

Supersport 2 en de Sport  

divisies uit de Dutch Supercar 

Challenge zullen aan de  

start verschijn en. Nieuw 

op het Pinkstermenu is een  

drift competitie, beter be-

kend als de NL Drift Series. De 

beste drifters uit de Benelux 

binden in deze felle compe-

titie de strijd met elkaar aan. 

Om een winnaar te bepalen 

zal een officiële jury aanwe-

zig zijn die de deelnemers 

beoordeeld op rookproduc-

tie en de drifthoek van hun  

auto. Het programma op  

zaterdag start om 09.00 uur 

en op maandag om 09.30 

uur. Meer informatie vindt u 

op www.cpz.nl.

Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

(4-0-8) was opnieuw de win-

nende pitcher. 

Heren
De heren van ZSC leverden 

een gelijkopgaande strijd 

met TIW/Survivors. Na drie 

innings had ZSC zelfs een 

4-11 voorsprong, welke de 
thuisclub in de gelijkmaken-

de slagbeurt met onder an-

dere twee homeruns redu-

ceerde tot 8-11. Omdat beide 

teams in de 6e inning ieder 

nog tweemaal de thuis-

plaat passeerden ging de 7e  

en laatste inning in met 17-

17. ZSC moest toestaan dat 

de thuisclub met 18-17 de 

volle winst voor zich opeiste. 

Tjeerd Buijs was de verlie-

zende werper met 1x3-slag, 

3x4-wijd en 22 honkslagen 
tegen. Jeroen van ’t Wout 

had met 5 honkslagen uit 5 

beurten een perfecte dag in 

het slagperk.         

kost € 10 voor niet-leden van 

de Surfvereniging en € 5 voor 

leden en voor beide is dat met 

inbegrip van een barbecue na 

afloop. ‘s Avonds wordt het 

een groot feest, mede ter 

gelegenheid van het 10-jarig 

bestaan van Skyline 13, met 

DJ Erik en de band Jewelste 

die op zal treden. Meer infor-

matie is te vinden op www.

surfverenigingzandvoort.nl.

Er wordt een knock-out toer-

nooi gespeeld, hetgeen bete-

kent dat de verliezer meteen 

is uitgeschakeld en alleen de 

winnaar doorgaat naar de 

volgende ronde. Na verlies 

kan een speler zich, als er 

voldoende tijd is, nogmaals 

inschrijven om opnieuw te 

proberen een wedstrijd te 

winnen. In het laatste half 

uur zullen de beste spelers 

over zijn en zij strijden te-

gen elkaar om de titel Panna 

King. De winnaars van het 

toernooi ontvangen een 

speciaal ontworpen Panna 

King T-shirt. Tevens zijn zij 

direct geplaatst voor het 

Nederlands Kampioenschap 

Panna Knock Out 2009 in 

Eindhoven.
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Andere tijden vragen om een andere benadering. Cense & van Lingen Makelaars o.g. 
blijft actief op de markt en zoekt steeds naar nieuwe wegen om haar dienstverlening te 
verbeteren. Wij zijn dan ook verheugd een nieuwe waardevolle optie te kunnen toevoegen 
aan ons vaste dienstenpakket: verkoopstyling door een gecertiiceerd verkoopstyliste  

Het geheim? Met de juiste presentatie kunt u het maximale uit uw 
huis halen, wat kan resulteren in een snellere verkoop tegen de best 
mogelijke prijs. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een woning 
bij een betere presentatie ook beter verkoopt… 

Een tipje van de sluier? Alvast 3 gouden tips: 

1. Verkoop vooral ruimte 
Waarom zou u niet alvast beginnen met ruimen, sorteren en 
inpakken? Een opgeruimd huis toont groter!

2. Verkoop een huis dat ‘af’ is 
Laat kopers zien dat uw huis goed onderhouden is; ga zelf aan de 
slag of schakel professionals in en doe alle kleine klusjes die zijn 
blijven liggen zoals de lekkende kraan, de piepende deur en de 
deurbel die het al een tijdje niet meer doet. 

3. Verkoop een huis (geen thuis) 
Verwijder alle persoonlijke items zoals familiefoto’s en kinder-
tekeningen. Stel de potentiële koper in staat zich te concentreren 
op de kamers en ruimtes zelf, toon de positieve aspecten.

Wat is verkoopstyling? 
Met een objectieve frisse blik bekijkt een 
verkoopstylist uw huis door de ogen van een 
potentiële koper en ziet alles wat een vlotte 
verkoop in de weg kan staan. Als bewoner 
ervaart u uw eigen huis namelijk heel anders 
dan iemand die uw woning komt bezichtigen. 
Wonen is iets totaal anders dan verkopen, u 
verkoopt uw huis en niet uw thuis!  
En u krijgt nooit een tweede kans voor een 
eerste indruk… 

Wat doet een verkoopstylist? 
Een verkoopstylist ziet in één oogopslag wat 
de karakteristieke en positieve aspecten van 
uw woning zijn en zal door het juiste gebruik 
van kleuren, accessoires en verlichting en door 
meubels aan te passen, weg te halen of juist 
toe te voegen deze sterke punten van uw huis 
benadrukken. Ook als uw huis al leegstaat. 
Zij helpt bij het opruimen, het neutraliseren en 
het creëren van ruimte en maakt zo uw woning 
‘verkoopklaar’: perfect gepresenteerd voor een 
vlotte en succesvolle verkoop. 

Wat doet u? 
U zorgt ervoor dat uw huis positief opvalt 
binnen het overige huizenaanbod doordat het 
met mooiere foto’s op internet, in de vitrine 
van uw makelaar en in de verkoopbrochure 
komt. Met een relatief geringe investering is 
het eventueel mogelijk uw huis aantrekkelijker 
te maken voor een breder kooppubliek en u 
vergroot uw kans op een aannemelijk bod, 
een kortere periode waarin uw huis te koop 
staat en een verbeterde opbrengst.

‘Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen . . .’

Uw huis snel en goed verkopen?

Verkoopstyling kan lonen!

Nieuwsgierig? Neem contact op met Cense & van Lingen Makelaars o.g. en vraag naar de mogelijkheden. 023- 5 715 715
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Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

EXCLUSIEF BIJ 

ZANDVOORT OPTIEK :

 

CARRERA 
ZONNEBRILLEN

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466

De vrijwilligers van het KNRM-station Zandvoort hebben 

afgelopen maandag een oefening gehouden in samenwer-

king met de Koninklijke Marine. De Zandvoortse ‘redboot’ 

Annie Poulisse werd ’s avond om 19.15 door het kustwacht-

centrum in Den Helder gealarmeerd voor een medische 

evacuatie vanaf het marinevaartuig Hr. Ms. Rotterdam dat 

zich op dat moment voor de Zandvoortse kust bevond.

20 minuten na de alarmering 

lag de reddingboot langszij 

het amfibisch transportschip, 

166 meter lang en 27 me-

ter breed. Drie Zandvoortse 

medewerkers van de KNRM 

gingen aan boord van het 

schip en werden naar het 

slachtoffer begeleid. Geen 

overbodige luxe omdat de 

Rotterdam enorme afmetin-

gen heeft (lengte 166 m.) en 

maar liefst 11 verdiepingen 

hoog is. Na het toepassen 

van eerste hulp is het slacht-

offer per brancard vakkun-

dig op de Annie Poulisse 

gehesen. Na 30 minuten is 

koers gezet naar het strand 

waar de ambulance gereed 

stond om het slachtoffer over 

te nemen. Zowel de KNRM-

bemanning als de beman-

ning van Hr. Ms. Rotterdam 

hebben deze oefening als 

zeer positief ervaren.

Oefening Marine 
en KNRM

De burgemeester en Patrick Berg proeven de eerste Hollandse Nieuwe

Burgemeester Niek Meijer heeft dinsdag symbolisch de eerste Hollandse Nieuwe in 

Zandvoort in ontvangst genomen. Meijer was door Patrick Berg van De Zeemeermin 

uitgenodigd om zijn hagelnieuwe mobiele vis- en snackverkooppunt op de boulevard 

Barnaart te openen. Aansluitend mocht hij de eerste Hollandse Nieuwe proeven. Ook 

Arie Guijt, van haringkraam Arie Koper op het Raadhuisplein, liet weer van zich horen. 

Hij schonk de vrijwilligers van de Wandel4daagse een aantal zeer smaakvolle ‘maatjes’.

Eerste Hollandse Nieuwe 
voor burgemeester

In Zandvoort is het al jaren 

een traditie dat het nieuwe 

haringseizoen op min of 

meer ludieke wijze wordt in-

geluid. Dinsdag zag Patrick 

Berg van De Zeemeermin 

zijn kans schoon omdat hij 

eindelijk zijn nieuwe mobie-

le verkooppunt kon openen. 

Hij had Zandvoorts eerste 

burger bereid gewonden 

5 309 13-20Actueel Actueel Gemeente Sport
PVV wint ook
in Zandvoort

Speciale fietsen
te huur

Burgerjaarverslag
2008

Galerij der
kampioenen
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De Mannetjes

Nieuwe Haring

‘Gelukkig is 
‘ie op tijd dit jaar!’

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Desem wit of bruin,  
zonder gist of toevoegingen,  

dus puur natuur 600 gram € 1,95 

Tegen inlevering van  
het uitknip bonnetje 

4 tompoucen halen 3 betalen 

Dus let op uw brievenbus 
en bewaar die bon

Stap ook eens binnen voor  
een lekker belegd broodje  
met één van onze heerlijke 
ambachtelijke salades en  

een lekker kopje koffie

De commissie Planning en Control 
vergadert op 16 en 17 juni en 

de commissie Raadszaken  
vergadert op 18 juni.

Afgelopen dinsdag werd de 

eerste Hollandse Nieuwe van 

het seizoen in Scheveningen 

symbolisch aan de wal ge-

bracht. Tevens is dat de dag 

dat in heel het land de nieu-

we, jonge haring verkocht 

mag worden. Het eerste 

vaatje leverde bij de veiling 

maar liefst € 66.000 voor 

het goede doel op. 

Leden van de KNRM Zandvoort nemen het slachtoffer mee

Arie Guijt te midden van de vrijwilligers

 

Van ons hoeft u
geen provisie
te betalen9
En u krijgt vaak ook nog
eens een lagere rente9

DUIDELIJK VERHAAL

Kostverlorenstraat 100, Zandvoort. 
(023) 573 59 87
www.zandvoort.hypotheekshop.nl

www.zandvoort.hypotheekshop.nl

om de officiële openings-

handeling te verrichten 

en daarna het meer dan 

smakelijke zeebanket, wat 

de Hollandse Nieuwe in de 

ogen van velen nu eenmaal 

is, te mogen proeven.

Wandel4daagse
Ook Arie Guijt, de uitba-

ter van haringkraam Arie 

Koper, deed dit jaar traditie-

getrouw weer mee met het 

presenteren van de nieuwe 

haring. Dit jaar koos hij er 

voor om de vrijwilligers van 

de Wandel4daagse, die af-

gelopen dinsdag van start 

ging, te verrassen met de 

nieuwe haring. Toen hij in de 

kantine van de hockeyclub 

had uitgelegd wat hij kwam 

doen, ging er een gejuich op. 

Ook deze vrijwilligers lieten 

de haring, met een vetge-

halte van meer dan 20% 

meer dan smakelijk, zich 

goed smaken.



2 3

Zandvoortse Courant • nummer 24 • 11 JUNI 2009

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten

burgerlijke stand
30 MEI - 5 JUNI 2009

Geboren: 
Nina Roos, dochter van: Konijn, David Johannes Jacob en: 

Paap, Luciène.

Ruben Alain, zoon van: Sikkens, Remco Olof en: Koster, 

Christina Maria.

Beau, zoon van: Webster, Mike en: Berg, Samantha Stephanie.

Gehuwd:
de Haan, Antonio Ricardo en: Wardenier, Silvana.

Tomu, Deniz en: Kountoura, Anastasia. 

Overleden:
de Haas geb. Buurlage, Geertruida Maria, oud 54 jaar

Van Dongen geb. Molenaar, Lijsbeth Trijntje, oud 86 jaar

ZONDAG 14 JUNI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl 

10.00 uur ds. H. Appers uit Castricum

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur Mevrouw M. Wassenaar

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

www.aap-parochies.nl

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten 

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: Printing People Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl
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restaurant aan het strand
waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl

Weer of geen weer
altijd gezellig!

Reserveren:023-5713200
www.beachclubtien.nl

Wil jij deze zomer werken én vakantie vieren?

Dan is de thuiszorg misschien wat voor jou!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vakantiekrachten 

die onze cliënten willen helpen in de huishouding.

Ben jij:

• 18 jaar of ouder
• hulpvaardig, sociaal én zelfstandig 

Wil jij:

• op de iets naar je werk
• je eigen werktijden bepalen

Neem dan contact op met Elbrich Jorritsma via
telefoon 06 - 51 24 65 02 of stuur een e-mail 
naar: vakantiewerk@vivazorggroep.nl 

Meer informatie: www.vivazorggroep.nl

Zoekt:

Vakantiekrachten

WIJ ZOEKEN MET SPOED EEN TECHN.MAN/

VROUW DIE ONS 2 DAGEN IN DE WEEK KAN  

ASSISTEREN MET HET REPAREREN VAN  

AUTO RADIO’S, DVD SPELERS, ETC.
 

HEEFT U INTERESSE ?? BEL 023-5739292

Vragen naar dhr. George Sirag of stuur een email naar

sirag@autovision.nl

 

Coop. Autovision Nederland

Burg. Engelbertsstraat 92

2042 KP ZANDVOORT

De burgemeester overhandigt de waarderingsprijs

ben ik door de drukte doodge-

woon vergeten te stemmen. 

Op deze gedenkwaardige 

dag werd ook onze oudste 

dochter 40 jaar. We zouden 

pas in het weekend naar 

haar verrassingsfeestje gaan. 

Teleurgesteld belde ze een 

dag van tevoren op: “Jullie 

komen donderdag toch wel 

langs?” Om de verrassing niet 

te verklappen, besloten we 

toch naar Leek te gaan. Maar 

daarvoor moesten we wel veel 

afspraken afzeggen en verzet-

ten. Hoezo gepensioneerd? 

Dit keer was ik echt van plan 

om te gaan stemmen. Via de 

stemwijzer had ik me aardig 

geïnformeerd. Niet dat ik het 

advies zou opvolgen. Dus keek 

ik nog even op de diverse we-

blogs van de lokale politici. 

Niet dat ik daarmee wijzer 

zou worden. Snel kwam ik tot 

de conclusie dat de meeste, 

sinds verleden jaar, nauwe-

lijks iets aan hun weblog toe-

voegen. Misschien zaten zij, 

net zoals ik, krap in hun tijd? 

Of sterker, waren zij ook het 

spoor bijster over Eén Europa? 

Ondanks dat ik een vaag beeld 

had over mijn keus lag het 

stembiljet startklaar tegen 

mijn Boeddhabeeld. Wie weet 

straalde hij nog een helder 

licht uit. 

Bij Emmeloord zag ik plotse-

ling het licht: “Oeps, ik ben 

vergeten te stemmen!” Terug 

gaan? Dat ging me iets te ver. 

Trouwens, mijn man zat in het 

zelfde schuitje: ook híj was het 

vergeten. Nou ja, dan maar 

niet. De verbazing van onze 

dochter toen we aanbelden 

was groot. Maar nog groter 

was haar verbijstering toen 

ze hoorde dat we niet hadden 

gestemd. Ongelofelijk! Juist 

wij die altijd vertelden hoe 

belangrijk het is om je burger-

plicht te vervullen. Met een 

mond vol taart mompelde ik 

allerlei smoezen. Het mocht 

niet baten. Haar zeep-

bel spatte uiteen! 

Veertig jaar en ouders 

die van hun voetstuk 

vallen? Dat is op één 

dag iets teveel. 

cartoon Hans van Pelt

Volgens mij…

column

Nu het zomerseizoen weer voor de deur staat kunnen be-

drijven, en mensen die werk zoeken, weer gebruik maken 

van de gratis Zandvoortse Rotary vacaturebank. Bedrij-

ven die medewerkers zoeken of mensen die graag in hun 

woonplaats zouden willen werken, kunnen weer gebruik-

maken van deze vacaturebank. 

Het team Zandvoort van de politieregio Kennemerland, 

heeft dinsdag uit handen van burgemeester Niek Meijer 

een Waarderingsaward gekregen. Deze erkenning werd 

uitgereikt aan teamchef Jim Gouwen naar aanleiding van 

de jaarcijfers 2008, die onlangs bekend werden gemaakt.

Afgelopen maandag hebben gemeente, de politie en de strand-

pachtersvereniging het convenant Samen Veilig Ondernemen 

ondertekend. Peter Holla, districtschef politie Haarlem, Han-

neke Mel namens de strandpachters en burgemeester Niek 

Meijer zijn blij dat er nu goede afspraken zijn gemaakt.

Rotaryclub Zandvoort was 

een paar jaar geleden de ini-

tiatiefnemer en in samen-

werking met de gemeente 

Zandvoort en Paswerk is dit 

tot stand gekomen. “Nu voor 

Zandvoort er hopelijk weer 

een drukke tijd aankomt, 

wordt de vacaturebank op-

geschoond, zodat die weer 

helemaal up tot date is”, al-

dus Maarten van Wamelen, 

initiatiefnemer van het eer-

ste uur. 

De vacaturebank is voor be-

drijven een gratis mogelijk-

heid om mensen te werven 

en het enige wat ervoor 

terug wordt gevraagd, is 

Een totaal verbouwereerde 

Jim Gouwen, die van niets 

wist en tijdens een bespre-

king werd gestoord door 

de burgemeester en het 

journaille van Zandvoort, 

wist niet wat hem over-

Het Zandvoortse strand 

kent in de zomerperiode een 

enorme drukte en daarmee 

samengaand situaties die 

kunnen escaleren. Vooral 

in de avond- en nachtelijke 

uren wordt een toename van 

overlast door de strandpavil-

joenhouders ondervonden. ’s 

Ochtends blijken er vernielin-

gen te zijn gepleegd. Ook is 

er sprake van brandstichting 

en inbraak. Om in te kunnen 

spelen op deze overlast sla-

pen bijna alle paviljoenhou-

ders in of bij hun paviljoen. 

Strandgebied
De bovengenoemde partij-

en zijn het er over eens dat 

een veilig leefklimaat op het 

strand voordelen oplevert. 

Om dit te bereiken beslo-

ten zij om per 1 juni aan-

staande een Samen Veilig 

een bijdrage van € 100 als 

men iemand aanneemt 

via deze vacaturebank. Die  

€ 100 gaan naar de Stichting 

Rotary Community Service en 

worden voor 100% besteed 

aan goede doelen binnen de 

Zandvoortse gemeenschap. 

Zo doen de Zandvoortse be-

drijven ook mee aan maat-

schappelijk betrokken onder-

nemen”, zegt hij enthousiast.

Zandvoort heeft het hele 

traject van bij de gemeente 

aangemelde werkzoeken-

den in het kader van de Wet 

Sociale Werkvoorziening 

uitbesteed aan Paswerk, 

die de begeleiding van deze 

kwam. Even later werd het 

duidelijk. De burgemeester 

roemde hem en zijn team 

om het werk dat zij hebben 

verricht, ondanks een groot 

tekort (circa 20%) aan agen-

ten. 

Ondernemen-convenant af 

te sluiten dat voornamelijk 

geldt voor het strand. Het 

convenant richt zich in eerste 

instantie op het bevorderen 

van de samenwerking. Door 

deze samenwerking ontstaat 

inzicht op de strandproble-

matiek waarop kan worden 

gereageerd. Door het ma-

ken van afspraken wie voor 

welke taak verantwoordelijk 

is, is een veilig en leefbaar kli-

maat op en in de omgeving 

van het strand binnen bereik. 

Strandpachters, politie en 

gemeente hebben nu een 

aantal afspraken gemaakt 

waarmee zij verder kunnen. 

Zowel Hanneke Mel als Niek 

Meijer benadrukten het be-

lang ervan en beloofden in 

ieder geval elkaar goed aan 

te spreken op ieders rol en 

verantwoordelijkheid. 

Werk zoeken in Zandvoort 
via Rotary vacaturebank

‘Waarderingsaward’ 
voor team Zandvoort

Samen Veilig Ondernemen

mensen doet. Paswerk helpt 

werkzoekenden met bij- of 

omscholing en begeleidt 

ze, als dat nodig is, naar een 

nieuwe baan. Het mooie van 

dit deze vacaturebank is dat 

er eerst wordt gekeken of 

mensen uit de database van 

Paswerk weer aan het werk 

geholpen kunnen worden, 

al dan niet met begeleiding, 

omdat deze mensen vaak 

wat moeilijker aan het werk 

komen. Snel daarna is de 

vacature toegankelijk voor 

iedereen die inlogt op de 

website. Aan plaatsing door 

bedrijven zijn verder geen 

kosten verbonden. U kunt 

ook even contact zoeken 

met Maarten van Wamelen 

via 023-5712400. Mensen die 

werk zoeken in hun woon-

plaats Zandvoort of in de 

omgeving daarvan, kunnen 

terecht op de dezelfde web-

site: www.werkeninzand-

voort.com. 

“De cijfers zijn uiter-

mate goed en ik ben dan 

ook blij dat ik jou deze 

Waarderingsaward mag 

overhandigen. Hieruit 

spreekt de waardering voor 

het vaak moeilijke werk dat 

jullie doen en het vertrou-

wen van Zandvoort en zijn 

bestuurders”, zei Meijer toen 

hij de glunderende Gouwen 

de ‘award’ overhandigde. 

Gouwen gaf aan dat vooral 

dat tekort aan medewerkers 

de moeilijkste factor was. 

“Nu hebben we overeen-

stemming met de leiding en 

kunnen we iedere 12 weken 

een lichting van 20 aspiran-

ten van de politieacademie 

hier ervaring laten opdoen. 

Dat is een zeer welkome ver-

betering. Maar nu wij deze 

waarderingsprijs hebben 

mogen ontvangen, zullen we 

nog beter onze best moeten 

doen en dat is bijna onmo-

gelijk”, aldus de sympathieke 

teamchef die straalde met 

een glimlach van oor tot oor.
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Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

de 38,26% van afgelopen 

donderdag. Wel is de vraag 

nu actueel of de PVV zich zal 

mengen in de komende ge-

meenteraadsverkiezingen, 

iets dat de andere winnaar 

D66 na een afwezigheid van 

vier wel zal doen. Van de niet 

in de Zandvoortse raad ver-

tegenwoordigde reguliere 

landelijke partijen verloor de 

SP 0,12%, en de Partij voor de 

Dieren 0,35% ten opzichte 

van 2004. De lijstcombi-

natie ChristenUnie-SGP 

kreeg 0,07% meer. Van de 

nieuwkomers, waarvan het 

grootste deel zich uitslui-

tend op Europa richt, was 

de Europese Klokkenluiders 

Partij met 0,60%, hetgeen 

neerkomt op 30 Zandvoortse 

stemmen, het meest in trek. 

Ruim veertienhonderd van de 5044 inwoners van de gemeente Zandvoort die afgelopen 

donderdag gebruik maakten van hun recht het Europees Parlement voor de periode 2009-

2013 te kiezen, hebben hun stem uitgebracht op nieuwkomer de Partij voor de Vrijheid 

(PVV). Samen met D66 dat ruim 300 stemmen meer kreeg dan bij de EU-verkiezingen van 

2004 kwam de partij van de voormalige VVD-dissident Wilders ook in Zandvoort als win-

naar uit de stembussen, die voor het eerst sinds lange tijd de plaats van de stemcomputer 

weer hadden ingenomen.

Ook Zandvoort kiest voor PVV

De stembiljetten werden met de hand geteld

Afgelopen week is weer een behoorlijke hoeveelheid grofvuil aan de 

weg gezet. Daarbij waren nog heel wat goede, onbeschadigde spullen 

waar men om uiteenlopende redenen afstand van doet. Meubelen, 

gebruiksvoorwerpen, apparatuur; allemaal zaken waar de betreffende 

huishoudens geen behoefte meer aan hebben. Vaak echter nog onbe-

schadigd en van goede kwaliteit. 

Gebleken is dat dergelijke spullen graag door nieuwe gebruikers over-

genomen worden. Verhandelen via een advertentie geeft rompslomp. 

Een hele simpele manier om huishoudelijke goederen een nieuw leven 

te geven is gratis aanbieden bij De Schalm. Deze kringlooporganisatie 

werkt samen met o.a. de gemeente Zandvoort. Even een belletje en 

men komt de spullen gratis aan huis ophalen. Makkelijker kan het niet!

De afvalberg wordt ontlast, verwerkingskosten beperkt, sociale doelen 

gesteund en een ander heeft er veel plezier van. Heeft u goederen voor 

hergebruik? Bel de gemeentelijke meldlijn 023-5740200. 

OH, wat ben je (NOG) mooi…………………..!

Het rode potlood en het 

papieren stembiljet ston-

den weer centraal in de 

Nederlandse en dus ook 

in de Zandvoortse stem-

bureaus. Een bescheiden 

winst van 0,24% was er 

voor GroenLinks. Grote ver-

liezer was, net als landelijk 

en Europees, de Partij van 

de Arbeid die in Zandvoort 

slechts 9,86% van de stem-

men kreeg terwijl dat in 

2004 nog 20,77% was. Het 

verlies komt neer op 529 

stemmers die deze keer niet 

voor de PvdA kozen. Mogelijk 

is een belangrijk deel van 

hen naar D66 gegaan dat 

342 stemmen won. De VVD 

kwam in Zandvoort als twee 

partij uit de stembussen 

met 19,21%, wat neerkomt 

op 965 kiezers. De liberalen 

moesten daarmee 5,27% 

inleveren. Ook het CDA, dat 

in Europees verband deel-

neemt onder de noemer 

Europese Volkspartij, leed 

zowel landelijk als Europees 

en in Zandvoort een verlies 

van 3,47%. In totaal brachten 

10,35% van de inwoners hun 

stem uit op de grootste re-

geringspartij.

Uit de uitslag kan geen 

directe conclusie worden 

getrokken voor de komen-

de gemeenteraadsver-

kiezingen (2010) en Twee 

Kamerverkiezingen (2011), 

onder andere omdat het 

opkomstpercentage bij deze 

twee verkiezingen altijd 

aanmerkelijk hoger ligt dan 

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

p l a a t s e n  h a d -

den de weg naar 

Zandvoort gevon-

den om aan deze 

bijzondere dienst 

deel te nemen. De 

Zandvoortse groep 

had uitgepakt met 

een klarinettiste, 

een hoboïste en 

een pianist om de gezangen 

te begeleiden, hetgeen een 

uitermate opmerkelijk geluid 

opleverde.

Hoog bezoek

Een dezer dagen werd het 

Juttersmu-ZEE-um vereerd 

met bezoek van presenta-

trice Irene Moors en haar 

crew. De vrijwilligers van het 

museum vonden het een 

bijzondere eer om haar te 

mogen ontvangen en rond 

te leiden. Voor deze speci-

ale gelegenheid had de dag 

daarvoor de kreeft, in het 

platte zeeaquarium, zijn jasje 

uitgetrokken. Want één keer 

per jaar “kruipt” namelijk de 

kreeft uit het zacht gewor-

den harnas waarna er weer 

een nieuw pantser aangroeit 

voor de volgende verschaling. 

Burger initiatief
De Zandvoortse inwoner 

Ton Timmermans heeft in 

samenwerking met de ge-

meente een initiatief be-

dacht om zijn mede inwo-

ners de gelegenheid te geven 

hun leefomgeving te verbe-

teren. Met deze prijsvraag 

kan men een locatie aanle-

veren die lelijk of niet doel-

matig ingericht is. Uiteraard 

is de Middenboulevard en 

het LDC uitgesloten. De jury 

bestaat uit Timmermans, een 

ambtenaar, een bestuurder 

en de wethouder. Allereerst 

is er een voorinschrijving 

en daarna worden de in-

gezonden locaties getoetst 

aan 4 haalbaarheidscrite-

ria en op mogelijke finan-

ciële- en juridische risico’s. 

De locaties die de toets 

niet doorstaan, vallen af. 

De overgebleven locaties 

worden in augustus op de 

gemeentelijke website be-

kend gemaakt. Begin sep-

tember beoordeelt de jury 

welke locatie in het dorp 

wordt opgeknapt. Mail uw 

idee, compleet met foto of 

tekening, naar de website 

www.zandvoort.nl

Verkeersbord E1 
ontbreekt

Een Duitse toerist heeft 

een bekeuring gekregen 

voor verkeerd parkeren. 

Zijn auto had hij in de ir. 

Kuindersstraat neergezet in 

de veronderstelling dat het 

legaal was. Niet voor het 

eerst was een overijverige 

handhaver er als de kip-

pen bij om een bekeuring 

achter de ruitenwissers te 

steken. Als overtreding had 

hij/zij erbij gezet dat bord 

E1 aangaf dat daar een par-

keerverbod zou zijn. Het 

bewuste bord, ‘verboden te 

parkeren’ is echter in geen 

velden of wegen, ten min-

ste in de bewuste straat, te 

bekennen. Benieuwd hoe 

dit wordt opgelost. 

20 jaar Max Euwestraat

Afgelopen zaterdag heb-

ben de bewoners van het 

‘rode gedeelte’ van de Max 

Euwestraat met een buurt-

barbecue herdacht dat zij 

20 jaar geleden de sleutels 

van hun nieuwe woningen 

in ontvangst mochten ne-

men. Chef-kok Fred Paap 

(niet de politicus), zelf 

woonachtig in de straat, 

had met zijn medewerkers 

uitgepakt met een schitte-

rend buffet dat de barbecue 

begeleidde. En met voor 

een ieder een paar drank-

jes werd het een feestelijke 

avond. Een subsidie van de 

gemeente, die een speciaal 

‘potje’ heeft voor dit soort 

initiatieven, ondersteunde 

het feest.

Bijzondere Taizé-dienst

Een aantal Taizé-groepen 

uit Noord-Holland was 

afgelopen vrijdag naar 

Zandvoort gekomen voor 

een gezamenlijke Taizé-

dienst in de Protestantse 

kerk. Een Taizé-dienst is 

naar het voorbeeld van een 

oecumenisch klooster in 

het Franse plaatsje Taizé 

waar jaarlijks duizenden 

komen om te mediteren, 

te zingen en één te zijn. 

Groepen uit onder andere 

Amstelveen, Julianadorp, 

Bergen, Haarlemmermeer, 

Heemstede en andere 

Zondag 21 juni vaderdag

Verwen je vader met een taart

in de vorm van een overhemd of

een doos heerlijke bonbons

van Leonidas in een speciale

vaderdag verpakking.

Elke dag vers gebak

van Tummers.

Flitsend 
mooi!

Pijnloos en veilig ontharen
FOR MEN AND WOMEN

Ontharen couperose spider naevi acne huidverjonging

Maak nu een einde aan de vaak langzame, lastige 
en pijnlijke manier van ontharen van benen, 

oksels, gezicht en bikinilijn. Met de MEDCOS IPL 
behoren scheren, harsen, epileren en 

ontharingscrèmes defi nitief tot het verleden.

Parfumerie

Schoonheidssalon

Haltestraat 1  Zandvoort  Tel. 023 - 571 61 23

info@moerenburg.nl www.moerenburg.nl

Het meest actuele nieuws vindt u op 

www.zandvoortsecourant.nl

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310,

2040 VB Zandvoort. De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden

Tot 21 km p/uur • 70 km bereik • grootste assortiment 3 en 4 wielers

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

SCOOTMOBIELEN

scootmobiel via gemeente aanschaffen met PGB (persoonsgebonden  

budget) geen probleem. Kom langs voor advies en informatie!

Strandpaviljoen 

Thalassa 18
bestaat 

50 jaar!
Wat gaan jullie a.s. 

zaterdag 13 juni doen?

Wie…… wij???

Haringhappen bij

Thalassa natuurlijk!

Aanvang 14.00 uur

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

2+1
gratis

20,00
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Brederodestraat 100  Zandvoort

Koninginneweg 8  Zandvoort

•	 Een	karakteristieke	30-er	jaren	tussenwoning	met	o.a.	garage,	3	slaapkamers,	
balkon	en	voor-	en	achtertuin	op	het	westen	met	achterom!	

•	 Gelegen aan de statige Brederodestraat in Zandvoort Zuid;

•	 Begane grond: o.a. riante hal, sfeervolle en ruime woonkamer met parketvloer en openslaande 

deuren naar de achtertuin, semi-open klassieke keuken voorzien van div. inbouwapparatuur, 

modern toilet met fontein;

•	 1e verdieping: 2 slaapkamers, moderne badkamer voorzien van ligbad, separate doucheruimte, 

wastafel en 2e toilet, toegang tot balkon op het westen;

•	 2e verdieping: ruime zolder/slaapkamer met aan beide zijden een dakkapel;

•	 De besloten achtertuin is gelegen op het westen en beschikt over een stenen schuur;

•	 De garage is toegankelijk vanuit de achtertuin en vanuit de Oosterparkstraat;

•	 Een goed onderhouden woonhuis op steenworp afstand van strand en duinen!

•	 Woonoppervlakte ca. 135 m², perceel 149 m², inhoud ca. 360 m³.

•	 Aan	de	rand	van	het	geliefde	“Groene	Hart”	van	Zandvoort	ligt	deze	vrijstaande,	
charmante	20-er	jaren	woning	met	voortuin,	parkeerplaats	op	eigen	terrein	en	royale,	
besloten	achtertuin	op	het	oosten!

•	 Begane	grond:	o.a.	royale	hal,	modern	toilet	met	fontein,	sfeervolle,	royale	woonkamer	met	erker,	authen-

tieke visgraat parketvloer, schouw met originele potkachel en openslaande deuren naar de achtertuin, 

moderne keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur en zicht op en toegang tot achtertuin;

•	 1e	verdieping:	2	(voorheen	3)	slaapkamers	en	walk-in-closet,	moderne,	royale	badkamer	met	o.a.	ligbad,	
separate	doucheruimte	(inloopdouche),	wastafel	en	2e	toilet,	balkon	met	fraai	smeedijzeren	sierhekwerk;	

•	 Deze	woning	kent	een	aantal	bijzondere	oorspronkelijke	details:	originele	hardhouten	paneeldeuren,	
authentieke potkachel, visgraat parketvloer;

•	 De	voortuin	is	op	het	westen	gelegen.	Aan	de	zuidzijde	van	de	woning	bevindt	zich	de	parkeerplaats	op	
eigen terrein. De besloten en riante achtertuin is op het oosten gelegen;

•	 Een	goed	onderhouden	woonhuis	in	een	geliefde	woonomgeving	op	steenworp	afstand	van	het	centrum!
•	 Woonoppervlakte	ca.	155m²	(excl.	garage),	perceel	205	m²,	inhoud	ca.	450	m³.

Vraagprijs: € 385.000,- k.k.

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 

www.nicktenbroeke.nl 

Nick	ten	Broeke
Emmaweg	21

2042	NT	 ZANDVOORT

F.:	023	–	5	732	007
M.:	0655	–	13	03	65
E:	nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;

•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 

 aankoop, verhuur en beheer;

•	 No cure, no pay;

•	 Gratis waardebepaling van uw woning;

•	 Gratis hypotheekadvies;

•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl, 

 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

 * Vraag naar de voorwaarden

Ir. Friedhoffplein 18-6  Zandvoort Burg. Engelbertsstraat 5rd  Zandvoort

•	 Gezellige 3- (voorheen 4-) kamer bovenwoning met riant balkon op het 
zuiden, gelegen op een toplocatie, op slechts 50 meter van het strand!

•	 Gesitueerd op steenworp afstand van strand, openbaar vervoer, supermarkt en centrum;
•	 Begane grond: privé entree, hal, berging;
•	 1e verdieping: riante L-vormige woonkamer met laminaat vloer en openslaande deuren 

naar balkon, eenvoudige keuken, eenvoudige doch nette badkamer voorzien van douche-
ruimte, wastafelmeubel en toilet, 2 slaapkamers;

•	 Ruime	bovenliggende	bergvliering:	mogelijkheid	tot	realisering	extra	slaapkamer	door	

•	 Royaal	3-	(voorheen	4-)	kamer	appartement	incl.	garage	met	rondom	uitzicht	op	
strand, zee en duin!

•	 Op	de	2e	etage	gelegen	royaal	3-kamer	appartement	gelegen	op	het	zuidwesten	met	4	balkons,	
inclusief garage;

•	 Gesitueerd	in	het	karakteristieke,	kleinschalige	appartementencomplex	“De	Sterlat”;
•	 Zeer ruime living met o.a. hard houten vloer, rondom raampartijen, open haard, toegang tot 2 

balkons en een bijzondere ruimtelijke indeling, aangrenzende eetkamer via open verbinding bij 
woonkamer getrokken;

Vraagprijs: 
€ 349.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 239.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

plaatsing	dakkapel(len);
•	Het balkon is op het zuiden gelegen en 

meet ca. 1,5 X 4 mtr;
•	Ideale woning voor diegenen die een 

rustig gelegen woning verkiezen in plaats 
van	een	groot	appartementencomplex;

•	Woonoppervlakte ca. 100 m², 
inhoud ca. 270 m³.

•	Moderne keuken voorzien van diverse in-
bouwapparatuur en toegang tot balkon, 
moderne badkamer voorzien van douche ruimte, 
modern vormgegeven dubbele wastafel en 2e 
toilet,	2	(voorheen	3)	slaapkamers,	modern	
toilet met fontein;

•	Het	appartementencomplex	beschikt	over	
een liftinstallatie;

•	Woonoppervlakte ca. 120 m², inhoud ca. 300 m³.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

pen die het geen probleem 

vinden om meer dan een 

kwartier (tussen de dennen-

bomen door) naar achteren 

te lopen. Ook ’s avonds, met 

de wetenschap dat er geen 

verlichting in het bos is! 

Speciaal voor scouts, buurt-

bewoners en oud kampeer-

der is tijdens het jubile-

umweekend op 26-28 juni 

2009 gelegenheid om mee 

te genieten met het 50 jarig 

jubileum.

wondklaver. Groeiplaatsen 

van enkele zeldzame soor-

ten als kleine hoornbloem en 

zeewinde zijn vrijwel alleen 

in de buurt van deze ‘zeedor-

pen’ te vinden. 

Wie kennis wil maken met dit 

unieke duingebied, kan zich 

aanmelden voor deze excur-

sie. Vertrek is om 19.00 uur 

bij het parkeerwachtershuis-

je op het Ir.G.Friedhoffplein, 

Zandvoort. De excursie duurt 

1,5 uur. Aanmelden vooraf is 

niet nodig. 

hoofdmoot van de huidige 

menukaart. Ten tweede 

ademt de inrichting van het 

paviljoen (bijna) alleen maar 

zee en aandenken daaraan. 

“Zie je dat stuurwiel? Heb 

ik gekregen van een oude 

maat van mij. Heeft jaren 

op een vissersboot dienst 

gedaan”, vertelt Huig die vol 

zit met dit soort anekdotes.

Haringhappen
Het Haringhappen is ont-

staan uit de wil van Huig 

om eens iets terug te doen 

In 1959 kocht Scouting Nederland voor fl. 1,= het mooie 

kampeerterrein ‘Het Naaldenveld’ gelegen in Bentveld/

Zandvoort aan. Anno 2009 voert het primitief kamperen 

nog steeds de boventoon. Zo ook tijdens het jubileum-

weekend van 26 tot 28 juni.

Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert op donderdag-

avond 18 juni een excursie door de Zuidduinen van Zand-

voort. Deze duinen zijn het grootste restant van duinge-

bied dat is verbonden met de eeuwenoude Zandvoortse 

zeedorpencultuur. 

Het is komend weekend dubbel feest bij strandpaviljoen Thalassa. Dit jaar is het namelijk 

50 jaar geleden dat de naam ‘Thalassa’ voor het eerst op het Zandvoortse strand gebruikt 

werd. De nieuwe eigenaar, die paviljoen 18 van ‘mooie Marietje’ had gekocht, vernoemde 

het naar de godin van de zee uit de Griekse mythologie. Tot op heden hebben de eige-

naren die hem opvolgden de naam in ere gehouden, dus ook de familie Molenaar die 

komende zaterdag voor de 5e keer op rij het beroemde Haringhappen organiseert. 

Scouting viert 50 jarig

jubileum op Naaldenveld

Natuurexcursie

Haringhappen bij jarige Thalassa

Klaas Koper en Huig Molenaar laten zich de haring goed smaken

Van alle 28 kampeervelden 

op dit 18 hectare terrein is 

er wel iets waardoor een 

scoutinggroep speciaal 

daar wil staan. Soms omdat 

de scoutinggroepen er al 

bijna 50 jaar komen! Zoals 

op het kampeerveld met 

de naam de “De Uitkijk”, 

met zijn glooiende heuvels,  

dat staat vaak vol met pa-

trouilletenten van scouts. 

Terwijl “Het Meisjesveld”  

uitgekozen wordt door groe-

Wat is daar zo bijzonder aan? 

Naast de visvangst waren de 

inwoners van Zandvoort ook 

eeuwenlang aangewezen 

op het duingebied voor hun 

voedsel. Er werden akkertjes 

aangelegd, plaggen gespit 

voor bemestingsdoeleinden 

en alle menselijke en dierlij-

ke afval ging naar het land. 

Zo ontstond een heel eigen 

stukje cultuurlandschap met 

de bijbehorende rijk ontwik-

kelde zeedorpenvegetatie 

met planten als hondskruid, 

oorsilene, aardkastanje en 

door Joop van Nes jr.

De naam Thalassa sluit 

naadloos aan bij Huig 

Molenaar, die al een aantal 

jaren samen met zijn vrouw 

Anita en kinderen Huig jr., 

Kim en Bram, het paviljoen 

bestiert. Huig is namelijk 

volledig in de ban van de 

zee, net als de generaties 

Molenaar voor hem. Dat 

maakt dat hun paviljoen 

figuurlijk drijft op de zee. 

Ten eerste is vis, in allerlei 

soorten en bereidingen de 

voor zijn gasten. “Mijn fami-

lie heeft altijd ‘in de haring 

gezeten’, dus moest het die 

kant uitgaan. Het moet een 

feest zijn voor iedereen, van 

groot tot klein van, dik tot 

dun en alle variaties die je 

maar kunt bedenken”, zegt 

hij met een twinkeling in 

zijn ogen. “Dit jaar gaan we 

natuurlijk op de ingesla-

gen weg voort. Ik heb een 

partij prachtige, mooi vette 

haring op de kop weten te 

tikken die niet te versma-

den is. Deze schitterende 

haring serveren wij met de 

begeleiding die hij nodig 

heeft: Corenwyn! Daarna is 

het voor degene die gereser-

veerd hebben onbeperkt vis 

eten”, vertelt hij enthousiast.

KiKa
Huig Molenaar was tijdens 

de 24 uuruitzending van 

ZFM dermate geïnteresseerd 

geraakt door het enthousi-

asme van de bemanning van 

de Zandvoortse radio, dat hij 

opnieuw een (behoorlijk) 

duitje in het zakje voor deze 

sympathieke organisatie 

wil doen. “Allereerst komen 

er overal bussen te staan 

waarin onze gasten kun-

nen doneren. Ten tweede 

hebben onze medewerkers 

aangeboden om de fooien 

van die dag ook ter beschik-

king te stellen en tevens 

hebben mijn vrouw en ik 

besloten om 10% van de ver-

kochte muntjes, de Thalassa 

waarmee alleen op die dag 

de drank betaald moet wor-

den, te schenken aan KiKa. 

Die ‘Thalassa’s’ worden ove-

rigens door mijn moeder, 

tante Rietje, in Zandvoorts 

kostuum verkocht. Dan heeft 

KiKa ook een feest, net als 

wij”, sluit hij af. Helaas zijn 

voor deze dag geen kaarten, 

die overigens gratis waren, 

meer verkrijgbaar. 

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

evenementen agenda
juni

t/m 12

12-14   

14       

20     

21      

21       

23-26

28        

28       

28       

Avondvierdaagse - Zandvoort

Masters of formula 3 - Circuit Park Zandvoort

Muziekpaviljoen - Demonstraties cursusaanbod 

door Pluspunt. 13.30 – 16.00 uur

Strandbridgedrive - Zandvoortse strand

Woman & Wheels - Circuit Park Zandvoort

Muziekpaviljoen - Building on Sand (bewonersband 

Nieuw Unicum) + 11 jarige Saxofonist Remy. 

13.30 -16.00 uur

Fiets Vierdaagse - Zandvoort

Muziekpaviljoen - Salonorkest Café Noir 

(salonorkest dat muziek van begin 20’er jaren 

doet herleven met een repertoire tussen licht 

klassiek en ragtime). 13.30 – 16.00 uur

Beach Hockey toernooi - Strandpaviljoen 3 Zout 

Boekenmarkt - Gasthuisplein Zandvoort

VVV Zandvoort informeert u de komende weken 

over verschillende zaken waarvoor u als bewoner 

van Zandvoort ook bij de VVV terecht kunt. Deze 

week meer informatie over het

Badderen op het strand

Gezellig met zijn allen in een hottub op het 

strand. Heerlijk bijkomen na bijvoorbeeld de 

schatkisttocht, een strandwandeling of gewoon 

omdat het lekker is. De hottub wordt door 

middel van hout warm gestookt en er kunnen 

maximaal 10 personen tegelijk in. U zit bij een 

strandpaviljoen dus voor de hapjes en/of drank-

jes hoeft u niet eens het bad uit. Echt een aanra-

der, ook met slecht weer!!! 

Duur : Zolang als u wilt!

Prijs : € 250,- per hottub

Dit arrangement is te boeken via 
VVV Zandvoort, Bakkerstraat 2/B 
Telefoonnummer: 57 379 33
E-mail: marketing@vvvzandvoort.nl

NOG MEER NIEUW WONINGAANBOD!

Bekijk ons totale aanbod – met nog véél meer nieuw 
woningaanbod – op onze website www.vrijehuizenmarkt.nl.
Een aantal van onze cliënten geeft er de voorkeur aan alleen
op de website te adverteren.
Dus…wilt u altijd op de hoogte blijven van 
ons actuele woningaanbod?

BEZOEK DAN REGELMATIG DE WEBSITE!
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Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Meest verkopende makelaar in 

Zandvoort 2008! (bron: NVM)

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Schouten

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.        

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.        

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.
inclusief garage

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Vraagprijs: € 199.500,= k.k.

Vraagprijs: € 89.000,= k.k.

Vraagprijs: € 329.000,= k.k.

Vraagprijs: € 349.000,= k.k.
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Sara Roosstraat 16

De Favaugeplein 47 huis

Tolweg 4a rood

Hogeweg 28-4

De Favaugeplein 21-34

Swaluëstraat 43

Jan Steenstraat 2

Van Lennepweg 65-13

Deze ROYALE maisonnette is gelegen met het terras  

op het ZUIDEN! Hierdoor geniet u OPTIMAAL van de  

zon op zomerse dagen! Het beschikt o.a. over een  

PRETTIGE RUIME WOONKAMER, 3 SLAAPKAMERS en  

een PARKEERPLAATS in de afgesloten parkeergarage.

•	 Gelegen nabij het NS station, strand en scholen;
•	 Terras van 12 m2 op het zuiden gelegen;
•	 Inclusief parkeerplaats in de kelder;
•	 LAGE servicekosten: € 113,= p/maand; 
•	 Woonoppervlakte: ca. 110 m2;
•	 Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Op zoek naar een unieke locatie welke zich op nog geen 10 
meter afstand van het strand bevindt? Op zoek naar een 
royaal en sfeervol 3-kamer parterre appartement (voorheen 
4 kamers) met een souterrain van ca. 18m2 en een royaal 
terras direct aan de wandelboulevard? Dan is dit uw kans!

•	 Gemoderniseerd appartement met behoud van 
stijlkenmerken;

•	 Servicekosten : € 185,= p/mnd. incl. voorschot 
verwarming en water;

•	 Woonoppervlakte ca. 80 m2, Souterrain ca. 18 m2;
•	 Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Deze moderne en zo te betrekken bovenwoning met  

balkon en royale GARAGE op de begane grond is  

gelegen op loopafstand van de zuidduinen, openbaar 

vervoer en het centrum. De woning is in 2006 geheel 

gerenoveerd.

•	 Zo te betrekken woning met GARAGE!;
•	 Woonoppervlakte ca. 45 m2 (excl. garage);
•	 Centrale ligging nabij centrum, zuidduinen 

en openbaar vervoer;
•	 Garage (ca. 4.50 x 3.55) met elektrische deur;
•	 Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

In het kleinschalige appartementencomplex “Phoenicië” 

bieden wij u te koop aan dit zeer verzorgd en luxe 3- 

kamerappartement met LIFT welke zo te betrekken is. Het 

is gelegen in het centrum en dus op loopafstand van alle 

voorzieningen, zoals winkels, openbaar vervoer, strand en 

duinen. Het royale zonnige balkon (15 m2) is op het zuiden 

gelegen in alle rust en heeft uitzicht op de watertoren. Hier 

is het heerlijk vertoeven! De separate berging is op de be-

gane grond en het bouwjaar van het appartement is 2002.                             

•	 Royaal en zonnig balkon (15m2);
•	 Een appartement om zo te betrekken;
•	 Fraaie eikenhouten vloer en een lift aanwezig;
•	 Servicekosten € 150,- per maand, bouwjaar 2002;
•	 Woonoppervlakte ca. 76m2, inhoud 195 m2;
•	 Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden. 

 

Op een fantastische locatie geniet u in dit tweekamer  

appartement iedere minuut van het grandioze uitzicht 

over de Noordzee met de kustlijn. Het appartement is 

gelegen op de 6de verdieping van het appartementen-

complex “De Rotonde” welke is v.v. 2 liften, een berging en 

een aparte, algemene fietsenstalling in de onderbouw.

•	 A-1 locatie aan de boulevard en het strand met een 
fantastisch uitzicht; 

•	 De servicekosten bedragen € 228,= per maand (incl. 
o.a. voorschot stookkosten en water);

•	 Zo te betrekken, licht en zonnig appartement, goed 
onderhouden gebouw;

•	 Gebruik als 2e woning toegestaan;
•	 Woonoppervlakte ca. 50 m2, inhoud ca. 140 m2;
•	 Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Deze ruime, houten loods is de oplossing voor uw  
opslagprobleem!! Strandpachters, horecaondernemers,  
oldtimerliefhebbers: dit is uw kans op die loods in het  
centrum! De ruimte is voorzien van dubbele, houten  
openslaande deuren met als inrijmaten 3.98 breed en  
2.92 meter hoog. De loods is diep ca. 8.20 en breed  
ca. 5.60 meter en biedt plaats voor 4 auto’s.  
De nokhoogte is ca. 4.00/4.50 meter en de perceelgrootte 
bedraagt ca. 45m2. Er ligt een betonnen vloer en de loods 
is gedekt met kunststof dakplaten.

Een uitstekende loods voor uw oldtimers, motorfietsen, 
boten, opslag en/of stalling!

•	 Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Dit karakteristieke, nagenoeg vrijstaande woonhuis is 

gelegen op een aantrekkelijke hoek in een gewilde  

omgeving nabij het Groene Hart, het levendige centrum 

en het strand, doch in de luwte. Het geheel is in een zeer 

goede staat van onderhoud. De woning beschikt o.a. over 

een royale living, 3 slaapkamers, een moderne badkamer, 

een ruim balkon en een zonnige voortuin met terras. 

•	 Woning in uitstekende staat om zo te betrekken;
•	 Bijzonder sfeervol en prettig gelegen in de luwte;
•	 Gezellige buurt, nabij het levendige centrum en het 

strand;
•	 Woonoppervlakte ca. 130 m2, perceelopp 125 m2;
•	 Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Deze IDEALE en ROYALE EENGEZINSWONING is GUNSTIG 

gelegen ten opzichte van het centrum, strand en de basis-

scholen. Het beschikt over een prettige living met een 

schuifpui naar het zonnige balkon, een moderne keuken v.v. 

div. inbouwapparatuur, 4 slaapkamers, een super badkamer 

v.v. een whirlpool, separate douchehoek en een 3e toilet! 

De UITERMATE ZONNIGE tuin op het ZUIDEN maakt het 

woongenot helemaal compleet!!

• Woning in goede staat van onderhoud;
• Het beschikt over 2 badkamers; 
• Woonoppervlakte ca. 130 m2, perceelopp: 100m2;
• Keuze notaris verkoper;
• Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Uw droomwoning staat te koop bij Greeven Makelaardij!

TERRAS!

MAISONNETTE!

GARAGE!

CENTRUM!

ZEEZICHT!

CENTRUM!

ROYAAL!

LOODS!

groot succes. Voor Kika heb 

ik mijn hoofd kaal laten sche-

ren voor € 500. Alles voor het 

goede doel”, lacht Roy. 

Toekomst
Ondanks dat het gala nau-

welijks drie weken geleden 

plaatsvond, is Roy nu alweer 

bezig met ideeën voor vol-

gend jaar. “Hoe, wat, waar en 

wanneer dat weten we al-

lemaal nog niet precies. Wie 

weet wordt het weer een 

24-uurs live uitzending. Of 

iets heel anders. We blijven 

in ieder geval strijden voor 

KiKa. Het is belangrijk om 

KiKa financieel te steunen, 

zodat er meer onderzoek ge-

daan kan worden om kanker 

te bestrijden”, vertelt Roy. De 

initiatieven worden door de 

KiKa organisatie van harte 

toegejuicht. “Fantastisch dat 

er zoveel mensen zijn die zich 

belangeloos inzetten voor 

onze organisatie. Het is fijn 

om te weten dat ons werk 

wordt gesteund. Alle bijdra-

gen, groot en klein, dragen 

bij aan het financieren van 

de onderzoeken. We mogen 

de strijd tegen kanker nooit 

opgeven”, aldus KiKa mede-

werker Claire van ‘t Veen. 

met een hulpmotor. Herrie 

hebben we al genoeg om 

ons heen. Daarnaast gaan 

we picknickfietsen, met ge-

vulde picknickmand, en bak-

fietsen verhuren. Voor ons 

Nederlanders heel gewoon 

maar in Duitsland bijvoor-

beeld zijn ze er gewoon niet. 

Fietsroutes hebben we hier 

volop. Wij gaan ze promoten, 

en later zelfs met GPS toch-

ten organiseren om groepen 

te enthousiasmeren.”

Behind the Beach Bike 

Rentals is gevestigd in de 

Haltestraat 51, bij de ingang 

van de Achterweg en is te-

lefonisch te bereiken onder 

nummer 023-8224746. De 

website www.behindthe-

beach.nl zal binnenkort on-

line staan.

“Of er volgend jaar een derde editie komt van KiKa Artiestengala, dat weten we nog 

niet, maar we gaan zeker weer ons best doen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 

het goede doel”, vertelt Roy van Buuringen vastbesloten. Door ludieke acties heeft Roy 

samen met zijn team van enthousiaste vrijwilligers ruim € 12.500 voor KiKa (Kinderen 

Kankervrij) opgehaald. 

Vrijdagmiddag is in de Haltestraat Behind the Beach Bike Rentals geopend. Hier kan ie-

dereen fietsen huren om eens de omgeving van Zandvoort op een andere manier te be-

kijken. Niet alleen standaard fietsen maar juist speciale. Fietsen die men niet snel zelf zal 

aanschaffen zoals een ligfiets, een ‘Streetfighter’, een ‘Segway’ of een ‘Balanzbike’. Fami-

lieskelters waar je met 4 personen tegelijk op kunt of de bekende fietstaxi uit Indonesië, 

de Becak, zijn eveneens aanwezig.

Het was nu niet bepaald zomers te noemen, afgelopen zaterdag. Toch was er in café Oom-

stee een zomerse sfeer met het optreden van het meer dan zonnige Trio Sin Fronteras. Af-

wisselend ingetogen en dan uitgelaten, weergaloos swingend, maar altijd zeer dansbaar 

mengde het trio Caribische stijlen op smaakvolle, ontroerende en meeslepende wijze.

“We blijven strijden voor KiKa!” Behind the Beach Bike Rentals geopend

Caribisch feest in café Oomstee

Voor het goede doel liet Roy zijn hoofd kaal scheren

Diverse ‘fietsen’ bij Behind the Beach Bike Rental

Trio Sin Fronteras in café Oomstee

door Sutiah van Netten

“We hebben keihard gewerkt 

om alles zo goed mogelijk te 

laten verlopen tijdens het 

KiKa Artiestengala, dat 22 

mei plaatsvond. We zijn een 

jaar lang druk bezig geweest 

om alles te regelen, denk aan 

vergunningen, locatie, bevei-

liging, drankvoorziening en 

artiesten. Met behulp van 

Gemeente Zandvoort, spon-

sors en vele andere betrokke-

nen is het ons gelukt om een 

show neer te zetten”, blikt Roy 

terug op de roerige periode. 

Niet alles verliep van een leien 

dakje. Door financiële rede-

nen was het niet mogelijk om 

het gala op het Gasthuisplein 

te houden. Dit was een be-

hoorlijke tegenslag voor het 

team. “Zonder locatie, geen 

Wethouder Wilfred Tates 

kreeg de eer om de nieuwe 

onderneming van Raymond 

van Duyn en zijn compag-

non Robert van der Plas te 

openen. Hij vindt dat dit 

‘fietsenidee’ een aanwinst 

is voor Zandvoort en haar 

gasten. Van Duijn is dolen-

Zanger/gitarist Raul Jofre 

en bassist Daman Meshabi 

speelden al Latijnse muziek 

toen wij hier in Nederland 

feest. Dus we moesten snel 

op zoek naar een nieuwe lo-

catie. Het werd Circus Rigolo”, 

vertelt Roy. 

Acties
Naast de KiKa Artiestengala 

had het team tijdens de KiKa 

actieweek verschillende ac-

ties op het programma staan. 

Op de jaarmarkt gingen 

de KiKabeertjes als warme 

broodjes over de toonbank. 

Er werden collectes gehou-

den en de statiegeldactie bij 

de Vomar en de Albert Heijn 

leverde honderden euro’s op. 

Zelf dook Roy samen met zijn 

collega’s van ZFM Zandvoort 

voor KiKa achter de micro-

foon voor een 24 uur duren-

de radioshow, live vanuit het 

Wapen van Zandvoort. “De  

radio-uitzending was een 

thousiast: “We gaan voor 

het milieu, dat wil zeggen 

dat we bijvoorbeeld niet 

van plan zijn scooters aan te 

bieden met verbrandings-

motoren. Indien een voertuig 

gemotoriseerd is, dan zal dit 

elektrisch aangedreven zijn, 

zoals bijvoorbeeld een fiets 

daar nog niet of nauwe-

lijks van gehoord hadden. 

3 jaar geleden ontdekte de 

Nederlandse Leticia Bal, een 

doorgewinterde percussi-

oniste en bandleider, hoe 

lekker en natuurlijk het aan-

voelt om met deze beide he-

ren te spelen en hoe goed de 

3 stemmen bovendien zeer 

harmonieus zich met elkaar 

mengen. Sindsdien maken ze 

furore op vele feesten, mu-

ziekpodia en festivals. Helaas 

was het wat aan de kille kant 

maar misschien is het een 

idee om ze tijdens de zomer 

nogmaals naar Zandvoort 

te halen, dan wordt het vast 

een groot feest.

Sporen uit het verleden
Er is veel speurwerk verricht naar de terracotta plaquette in de hal van het Zand-

voortse stationsgebouw. Zo stuurde Martin Kiefer, archivaris van genootschap Oud 

Zandvoort (GOZ), informatie over de kunstenaar die de wandkunst in opdracht van 

de H.IJ.S.M. gemaakt heeft. Henriëtte Brokmeier meldde dat op website van het 

Utrechts archief twee pagina’s met foto’s van station Zandvoort te vinden zijn. Nan-

nette Gebhard, met haar gedegen kennis over bouwstijlen en kunst, stuurde veel 

informatie over de kunstenaar Willem Brouwer. Waarschijnlijk is er nog een tweede 

plaquette van de kunstenaar geweest met op de console een man met opgeheven 

handen. Mogelijk was die te vinden in één van de wachtlokalen? Verder vindt ieder-

een het jammer dat de originele klok uit de beschadigde plaquette verwijderd is. De 

huidige klok past beslist niet bij het bijzondere kunstnijverheid object. Restauratie is 

daarom aan te bevelen, want werk van Brouwer is in vele musea te vinden. 

Willem Brouwer
De terracotta plaquette is vervaardigd bij de Fabriek 

van Brouwer’s Aardewerk, destijds gevestigd in het bui-

tenhuis Vredelust te Leiderdorp. De fabriek is opgericht 

door Coenraad Willem Brouwer (1877- 1933) en is na 

zijn dood tot 1956 voortgezet door zijn zoons. Willem 

Brouwer is een van de belangrijkste Nederlandse ke-

ramisten en heeft een grote bijdrage geleverd aan 

de Toegepaste Kunst aan het begin van de 20e eeuw. 

Behalve gebruiksaardewerk maakte Brouwer rond 1906 ook tuin- en bouwaardewerk, waar-

van de plaquette in de 100 jarige stationshal (01-04-1909) een voorbeeld van is. De spreuk 

op de plaquette ‘Beidt uw Tijd’ is van de letterkundige Albert Verwey. Deze spreuk is ook te 

vinden op de klok in de toren van de Beurs van Berlage te Amsterdam. De betekenis van de 

spreuk op de klok is: “Blijf waakzaam, doe niets overhaast maar grijp je kans, wanneer die 

daar is.” Alle inzenders heel hartelijk bedankt voor de informatie en de genomen moeite. 
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Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Trio Johan Clement met Harry Allen

Tel: 06-40601692    E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

SCHIL
DERW

ERK

C U L T U U R

door Lienke Brugman 

“We hebben een druk week-

end achter de rug met optre-

dens in België en Bergen op 

Zoom is dit een waardig slot”, 

bekende een vermoeide maar 

zeer tevreden Landesbergen 

na afloop. Harry Allen speel-

de, leek het, moeiteloos op 

zijn prachtige saxofoon de 

sterren van de hemel. Bij het 

bekende nummer ‘But not for 

me’, bewees Landesbergen 

dat hij de ‘Federer’ is onder 

de vibrafonisten. Wat een 

techniek en ritme kan hij 

Extra concert met Harry Allen: 
één groot festijn

Met een extra concert op zondagavond 7 juni heeft het 

trio van Johan Clement afscheid genomen van het seizoen 

2008-2009. De Amerikaanse saxofonist Harry Allen was te 

gast en maakte er een show van als nooit tevoren. Met Erik 

Kooger achter de drums, Erik Landesbergen op vibrafoon, 

Eric Timmermans met zijn contrabas en pianist Johan Cle-

ment zullen de thuisblijvers spijt hebben als haren op hun 

hoofd dat ze dit weergaloze optreden hebben gemist.

Gemeenschapshuis
ZOEKT	U	RUIMTE	VOOR	
EEN	BRUILOFT,	FEEST,
VERGADERING,	
CLUB	OF	PARTIJ

KOMT	U	DAN	EENS	PRATEN	MET	MIJ!

Ab	v.d.	Moolen

STICHTING	GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS	DAVIDSSTRAAT	17

TEL.	573	14	47	MOB.	06-10792723	

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier

Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50

Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Kerkstraat 14, 

2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

7 dagen per week

Geen zin om te kokkerellen?

Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen voor ieder wat  

wils, zoals broodjes, saté,  

spareribs, diverse visgerechten  

of een uitgebreid diner.

U kunt het zo gek niet bedenken!

Bel: 5712102 
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

 

 Café Oomstee
De beste Jazz, beleef 't mee!

Vrijdag 12 juni, aanvang 21.00 uur:

Clous van Mechelen
& Friends

Clous van Mechelen - tenorsax

Nick van den Bos - piano

Tom Kwakernaat - bas

Menno Veenendaal - drums

Zaterdag 20 juni, aanvang 21.00 uur:

Flamenco avond
Met o.a. Mario Garcia Blanco!

Zie www.oomstee.nl voor verdere informatie.

Tot nu toe is er in deze rubriek geen aandacht besteed aan een beroepsgroep, die ruim-

schoots in Zandvoort aanwezig is, namelijk de makelaars in onroerend goed. Dat wordt de 

komende tijd anders en om het spits af te bijten beginnen wij met het makelaarskantoor 

Cense & Van Lingen, dat al sinds 1969 actief is op dit gebied. 

Ger Cense, die vanaf zijn ge-

boorte in ons dorp woont, 

startte destijds in zijn woon-

huis een makelaarskantoor. 

Toen deze ruimte wat krap 

begon te worden, liet hij 

praktisch in zijn achtertuin 

het huidige, drie etages tel-

lende pand bouwen. Jan 

van Lingen kwam twintig 

jaar geleden de gelederen 

versterken en zit sinds 1993 

in de directie. Daarnaast 

is twee jaar geleden Erik 

Plantenberg als makelaar 

in dienst getreden en wordt 

de binnendienst uitstekend 

geleid door Johan van Strien 

(beheer) en de zeer stabiele 

factoren Evelyn de Kluijver 

en Hanneke Pindus.

In het verleden werd een make - 

laar o.g. na een zwaar theo-

rie- en praktijkexamen nog 

door de rechtbank officieel 

beëdigd. Tien jaar geleden is 

dit afgeschaft om tot meer 

onderlinge concurrentie te 

komen. 

Wat kan dit NVM-make-

laarskantoor allemaal voor 

u doen? Van Lingen: “In de 

eerste plaats zijn wij bijzon-

der goed thuis op en diepge-

worteld in de huizenmarkt 

Cense & Van Lingen

door Erna Meijer

van Zandvoort en omge-

ving. Ons kantoor heeft een 

uitgebreid eigen computer-

bestand, waarin onder meer 

alle koophuizen van het dorp 

staan geregistreerd, uniek 

in Nederland, evenals een 

enorm uitgebreid archief. Via 

onze website of de bekende 

Funda-site kan de potentiële 

koper een virtuele zoektocht 

starten, zelfs met een film die 

360 graden draait. Daarnaast 

ontvangt de klant (per e-

mail) dagelijks het nieuw-

ste aanbod in de gevraagde 

prijsklasse, is er een woning-

gids; hangen er twee vitrines 

met te koop staande panden 

bij Albert Heijn en wordt 

elke week geadverteerd op 

de achterpagina van deze 

krant.” Gelukkig lijkt de wo-

ningmarkt weer wat aan te 

trekken, waarbij de door de 

gemeente Zandvoort sinds 

dit jaar ingevoerde starter-

lening zeer zeker meespeelt! 

Hiervoor kan iemand in aan-

merking komen als hij of zij 

minimaal twee jaar in Zuid-

Kennemerland woont en de 

aanschafprijs van het koop-

huis (inclusief alle kosten) 

niet hoger is dan € 265.000,-. 

Tegen extra gunstige voor-

waarden kan dan uit een 

speciaal potje een bedrag 

van maximaal € 40.000,- 

worden verstrekt.

Wat minder bekend is, is 

dat Cense & Van Lingen ook 

een gerenommeerd kantoor 

is voor de verhuur van uw 

woning of bedrijfsruimte. 

Hieronder valt, indien ge-

wenst, ook de selectie van 

huurders en het opmaken 

van de huurcontracten, als-

mede de huurincasso, ad-

ministratie en het behande-

len van onderhoudszaken. 

Vanzelfsprekend behoort 

een officieel taxatierapport, 

dat door alle banken en ver-

zekeringsmaatschappijen 

wordt geaccepteerd, ook tot 

de mogelijkheden.

Een geheel nieuwe service 

en uniek voor Zandvoort 

is de samenwerking met 

Yvette Willemse, die als 

verkoopstyliste ervoor kan 

zorgen dat uw huis aantrek-

kelijk gemaakt kan worden 

voor een zo groot mogelijke 

doelgroep van belangstel-

lende kopers. 

Cense & Van Lingen, Jhr. Q. 

van Uffordlaan 2, tel. 5715715, 

www.cvl.nu (en niet .nl).

 

uit zijn instrument toveren. 

Fenomenaal! Tijdens het 

nummer ‘Limehous Blues’ 

was het Erik Kooger die regel-

matig een spontaan applaus 

ontving voor zijn geweldig 

optreden op de drums. Precies 

op de juiste tijd bracht hij de 

accenten aan waar het in dit 

nummer om ging.

De pauze kwam voor het 

gevoel veel te snel. Maar na 

‘Jumping at the Woodsite’ 

was het echt tijd om even 

de benen te trekken. Met 

verbazing verwonderde een 

bezoeker uit Bussum zich over 

het feit, dat in zo een ‘buurt-

huis’ zulke geweldige muziek 

gemaakt kan worden. “Het 

is een beetje oubollig maar 

heeft toch sfeer. En wat een 

akoestiek zit er in deze zaal, 

geweldig”, was zijn commen-

taar.

Met ‘April in Paris’, en ‘This 

can’t be love’, beide meer dan 

bekende nummer, werd de 

toon van het concert verder 

vervolmaakt. Een grandioos 

concert met helaas weer een 

te laag bezoekersaantal. “Het 

is speciaal spelen met deze 

man. We hebben nu twee 

dagen met hem gespeeld: ti-

ming en toon, alles klopt en is 

OK. Bij een volgend optreden 

van deze saxofonist betaalt u 

zeker € 50 of meer. Ik bedank 

hierbij ook Eric Timmermans 

die, samen met Hans Reymers, 

de organisatie van deze jazzo-

ptredens in handen heeft. Wij 

zorgen voor de muziek, zorgt 

u voor meer publiek!” grapte 

Landesbergen na afloop. Met 

deze woorden en na het spe-

len van ‘Pennie’s from Heaven’ 

werd het concert afgesloten 

echter niet eerder dan na een 

staande ovatie en een extra 

toegift. 

In september wordt de serie 

Jazz in Zandvoort vervolgt. 

Kijkt u op www.jazzinzand-

voort.nl voor meer informatie. 

NIEUW!
Eetcafé het zonnetje

Kerkstraat 5

Zandvoort

Diverse broodjes

Lunch / diner / catering
*met zonnig terras

Ook af te huren voor feestjes.

Graag tot ziens!

Jan & Mieke

Voor eventuele reserveringen kunt u bellen op: 023 573 58 50

Texaco
Voor in de vakantie

en weekeinden

zoeken wij een

Shopmedewerk(st)er

Interesse of vragen?
Neem contact op met
Auto Strijder B.V.
B. van Alphenstr. 102, 2041 KP 
Zandvoort
Tel. 023-5714565

There’s something ishy 
going on bij Club 

MARITIME 
Paviljoen 9 • Tel. 5718888

Keuzemenu € 17,50 

Op zoek naar een bij baantje? Kom dan even langs!



12

Zandvoortse Courant • nummer 24 • 11 JUNI 2009

13

 

Zandvoort

Max Euwestraat 7

Deze ruime en luxe 2-onder-1-kapwoning heeft een voor- en achtertuin, een ber-

ging, een oprit voor een auto, een uitgebouwde woon- en eetkamer, een werkka-

mer, een moderne keuken, 2 slaapkamers op de eerste verdieping, een zeer royale 

en luxe badkamer en de mogelijkheid voor 2 extra slaapkamers op de 2e etage. 

Wij nodigen u graag uit voor een rondleiding in deze zeer prettige woning!

Bijzonderheden:  

•	2-onder-1-kap-woning op een zéér aantrekkelijke locatie;
•	Bouwjaar ca. 1990, zeer goed geïsoleerd en geheel gerenoveerd in 2008;
•	Perceelgrootte 249 m

2
, woonoppervlakte ca. 170 m

2
;

•	Zie onze website voor digitale plattegronden.

Greeven zet de Zandvoortse woningmarkt op zijn kop!

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Meest verkopende makelaar in 

Zandvoort 2008! (bron: NVM)

Rob GreevenKim DekkerTimo GreevenSuzanne Schouten

UNIEKE 

KANS!

Hoe werkt het?

1)  Bezichtig de woning

2)  Inschrijven bij Greeven Makelaardij

3)  U ontvangt een inlogcode

4)  De internetverkoop bij opbod start

5)  U koopt uw droomhuis voor een transparante prijs!!

UNIEKE KANS: 
de internetverkoop bij opbod vindt plaats 
op 26 juni a.s. om 17.00 uur. 
Voor deelname vraag naar informatie.
U bent van harte welkom voor meer informatie!

KIJKDAGEN: 

- Zaterdag 20 juni a.s. van 11:00 tot 13:00 uur

- Maandag 22 juni a.s. van 19:30 tot 20:30 uur

Oude vraagprijs € 549.000,= k.k.

Nu VANAFPRIJS € 449.000,= k.k.

Tel. 023-8887255
Printing People Design

Kleine Krocht 2 

2042 JN  Zandvoort

zandvoort@printingpeople.nl

www.printingpeople.nl

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig? En u wilt advies

over het ontwerp? Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

zondag 28 juni 2009
12.00-16.00 uur

springkussen

SchminckenSport & spel

Open dag

BSO De Boomhut
Flemingstraat 9
2041 VW  Zandvoort
023-5740333

Schatgraven

Ontwerp | Huisstijlen | DTP | Flyers | Folders | Posters | Spandoeken 

Vlaggen | Beachflags | Stickers | Beurssystemen | Textielbedrukking

Printing People Zandvoort

den we (in opdracht van Pa) een centje mee verdienen.” Het 

ondernemingschap zit in het bloed van de Drommeltjes . 

“Mijn opa (één van kleine Wieze) had een strandtent en ook 

nu zijn de meeste nazaten van Drommel ondernemers”, 

vertelt Jan trots. Na vijf jaar werken bij diverse grafische be-

drijven besloot hij voor zichzelf te beginnen. In 1960 begon 

hij een bedrijfje achter de sigarenzaak van zijn ouders om 

kort daarna naar de Schoolstraat te verhuizen. In 1963 liet 

hij in drie fases een pand bouwen aan de Flemingstraat. In 

de loop der jaren breidde het bedrijf uit naar een 

bekend offsetbedrijf: Fotolitho Drommel. In 

1970 kreeg het bedrijf ondermeer een 

eervolle opdracht uit Engeland om 

de gravures van de boeken ‘Vogels 

van formaat’ van de Amerikaanse 

schilder John James Audubon op 

handgeschept papier, met het 

watermerk ‘Amsterdamse edi-

tie Audubon’, af te drukken. In 

2007 werden de 5 boeken en 

enkele van de 435 gravures in 

het Teylers museum tentoon-

gesteld. Een unicum!

Zijn passie
Nadat hij eind jaren negentig, 

na een werkzaam leven als litho-

graaf, met pensioen ging, ontdekte Jan 

Drommel een ontspannende vrijetijdsacti-

viteit. Hij omschrijft zijn werk als kunstenaar als 

‘een flink uit de hand gelopen hobby’. Eigenlijk begon 

het met enkele prachtige aquarellen van zijn eigen kleinkin-

deren die in Spanje wonen. Tegenwoordig vervaardigt Jan 

regelmatig prachtige portretten voor verschillende zakelijke 

en particuliere opdrachtgevers. Onder deze laatste groep 

zijn onder andere de oma’s en de opa’s die van hun klein-

kinderen schitterende afbeeldingen laten maken. Met heel 

veel geduld schildert hij natuurgetrouw de opdrachten en 

maakt daarbij ook nog eens zelf de lijsten. Je moet eigenlijk 

heel dicht voor het portret staan om te zien dat het een 

schilderij is en geen foto. En dat is ook precies het doel van 

Jan. Hij wil een zo realistisch mogelijk beeld schetsen. “Ik 

vind het heerlijk om het te doen en het schilderen geeft me 

veel ontspanning. Het is jammer, maar eigenlijk had ik met 

het schilderen 20 jaar geleden moeten beginnen.” Op de 

schildersezel staat een geweldig kunstwerk van een jongetje: 

het straalt heel veel blijheid uit. Net zoals de kunstenaar die 

dit mensenkind met veel plezier heeft geschilderd.

Jan schildert als geen ander levensechte por-

tretschilderijen in olieverf. Daarom is er dit 

keer geen foto maar zijn zelfportret in 

de krant geplaatst. Voor Jan is 2009 

een uniek jaar omdat hij 75 jaar 

wordt en ook nog eens 60 jaar 

graficus is. Dus genoeg reden 

om hem eens in het zonnetje 

te zetten. 

Eén van een tweeling
In oktober 1934 zagen Jan 

en Piet Drommel het le-

venslicht. In de crisisjaren 

hadden zijn ouders eerst in de 

Kerkstraat een lunchroom en 

jaren later verhuisde het gezin 

naar de overkant van de straat om 

daar een sigarenzaak te beginnen. Zo 

te horen was de tweeling de schrik van 

het dorp want Pa Drommel, die volgens Jan 

erg streng was, moest vaak naar het politiebureau 

om zijn zoontjes op te halen. In de oorlog evacueerde het 

gezin naar Haarlem en daar heeft Jan zijn meeste lagere 

schooljaren volbracht. Tekenen was zijn lust en leven en met 

dit vak scoorde Jan hoge cijfers. Zijn vader stimuleerde hem 

in zijn keus om naar de grafische school in de Spuistraat 

van Amsterdam te gaan. “Op deze school leerde ik de fijne 

kneepjes van het steendrukken (lithografie). Voor een kleu-

renlitho werd voor elke kleur een andere steen gebruikt. Je 

moest heel nauwkeurig en verfijnd werken. Als kunstenaar 

heb ik veel profijt van deze techniek gehad. Ik schilder nooit 

op een schildersezel. Ik ben eenmaal gewend om op een 

platte ondergrond te werken”, vertelt Jan. 

Ondernemers
Samen met zijn broer ging Jan in de vakanties naar het 

strand om sigaren en sigaretten te verkopen. “De standten-

ten hadden toen nog geen tabaksvergunning dus zo kon-

Jan Drommel

door Nel Kerkman

Onvoorbereid breng ik een bliksembezoekje aan mijn 

dorpsgenoot. Omdat hij nog aan het werk is als grafisch 

vormgever bij RGM te Haarlem moet ik even wachten. 

Daardoor kan ik genieten van het uitzicht op één van de 

mooiste plekjes van Zandvoort: ‘The Blueport House’. Op 

deze unieke (legale) plek woont Jan Drommel met zijn 

vrouw Annelie en heeft daar ook zijn atelier. 

                         Jan Drommel

Het mooie weer juist in 

het weekend

Het weekend weerbericht wordt gesponsord door:

Die royale emmer water per 

vierkante meter die er viel 

in Zandvoort en omgeving, 

was eigenlijk de eerste se-

rieuze regen in juni. Vooral 

donderdagnacht viel er re-

gen van betekenis, maar 

deze donderdag was voorlo-

pig de laatste natte episode. 

Richting en in het aanstaan-

de weekeinde moet de at-

mosfeer zienderogen gaan 

stabiliseren onder invloed 

van hoge drukuitstraling 

via Zuidwest-Europa. Meer 

zon, droger weer en wat be-

tere temperaturen zijn te 

verwachten. Diegenen die 

bijvoorbeeld in de omgeving 

Bordeaux vertoeven krijgen 

prachtig weer met volop 

zon en temperaturen die 

geleidelijk richting 30 gra-

den oplopen. Aanvankelijk 

(vorige vrijdag) leken de 

weersvooruitzichten ook 

voor de Benelux veelbelo-

vend met temperaturen tot 

meer dan 25 graden in het 

aanstaande weekeinde. Het 

mooiere weer komt er wel-

iswaar aan, maar het duurt 

allemaal iets langer en de 

temperatuuropleving gaat 

geleidelijker. Toch is 20 gra-

den wel mogelijk bij ons in 

de loop van het weekeinde, 

ondanks de aanlandige wind.

Een langdurige en bestendige 

zomerperiode blijft echter 

voorlopig nog even uit. In juni 

2000 lukte dat ten voeten uit, 

met in Zuid-Kennemerland 

bijna 15 zomerse dagen op 

rij, dus dagen met tenmin-

ste 25 graden. Wie weet gaan 

we straks in de loop van de 

tweede junihelft ook zulk 

fraai zomerweer beleven? 

Dan moet eerst die zuidwes-

telijke stroming in de boven-

lucht verdwijnen, want vanuit 

die richting worden steeds 

storingen meegevoerd. Voor 

gedegen zomerweer is een 

stevige blokkade boven de 

Noordzee of Scandinavië 

noodzakelijk met oosten-

winden die warme en droge 

landlucht aanvoeren. 

In mei 2008 hadden we voor 

het laatst zo’n situatie, die 

toen de hele maand aanhield.

De Engelse Met Office (Britse 

KNMI) mikt nog steeds op 

een fraaie zomer die aan de 

warme kant zou moeten gaan 

verlopen en bovendien droog 

zou kunnen gaan uitpakken.   

weerman Marc Putto 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 16 17 18 20

Min 12 9 10 11

Zon 35% 70% 65% 70%

Neerslag 85% 25% 20% 20%  

Wind w. 4  wnw. 4 zw. 3-4 west 2-3

Vroeger was er op televisie een reclame van Pokon te zien 

waarbij de planten tijdens het besprenkelen met water frivool 

sidderden, jubelden en bijna kirden van geluk. Zo moeten 

de planten in de gazons, bossen en beemden zich afgelopen 

zondag ook hebben gevoeld tijdens het vertroetelende en 

malse meiregentje dat ons in de namiddag aandeed.

Spiegelcentrum Het Draaipunt

“Het mooiste wat je kunt worden is jezelf”

Spiritueel & Holistisch SpiegelCentrum
           Het Draaipunt
Voor een afspraak bel 0622487220 of 0638758397

Dorpsgenoten

Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl
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Locatie Noord Locatie Centrum
Wijksteunpunt  Willemstraat 20
 Zandvoort Noord 2042 VB Zandvoort
Flemingstraat 55 Tel: 023 571 73 73
2041 VW Zandvoort 

Tel: 023 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

NIEUWS vaN BSO DE BOOmHUT

OPEN DaG 
Zondag 28 juni 2009 
van 12.00-16.00 uur..
Ludieke actie: nieuwsgierig, kom langs!
Schat zoeken, springkussen, schminken en vele  
andere activiteiten….

NIEUW
Opvang tijdens schoolvakanties voor alle schoolgaande  
kinderen in Zandvoort.
Bel voor meer informatie:023-5740333

Kinderactiviteiten
Kinder (DISNEY) disco vrijdag 8 mei 2009
De laatste disco van het seizoen met het thema DISNEY. 
Een DJ zorgt met (DISNEY) muziek dat alle kinderen lekker 
kunnen dansen en springen. Tijdens dit disneyfeest is de zaal 
mooi versierd in disney stijl…
Een groep ervaren vrijwilligers,onder leiding van een be-
roepskracht van Pluspunt, begeleidt deze avond en maakt er 
elke keer een feest van. De kinderdisco is er voor kinderen 
van 6 t/m 11 jaar. Tijdens de disco kunnen de kinderen snoep, 
chips en drinken kopen. Eén glas limonade is bij de prijs 
inbegrepen. Prijs: € 1,-- 

agenda:
14 juni Pluspunt in het muziekpaviljoen met Mutated Minds

 www.myspace.com/mutatedminds

1 juli Alzheimer café 

3-5 aug kinderkamp 12-

5 aug Alzheimer café

10-14 aug meidenkamp 12+

28 aug Open Huis 2009

Informatie
- medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag 
tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijksteun-
punt (Andere dagen in het Huis in de Duinen).
- Loket Zandvoort 
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
- Wijkmeesters De KEY 
Dinsdag 15.00-16.00 uur
- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend 10.00-11.30 uur. 
- Wijkagent
Dinsdag 15.00-16.30 uur Even weken van de maand
Dinsdag 19.00-20.30 uur Oneven weken van de maand
- Juridisch Spreekuur 
Om de week op dinsdagavond 19.00-20.30 uur 
- Sociaal Raadslieden Kontext
Inloopspreekuur zonder afspraak op vrijdag  
tussen 9.00 en 10.30 uur 

Kijk altijd op
www.pluspuntzandvoort.nl

Voor € 995,00 uw huis verkopen?
Ga dan in zee met de nieuwe 
makelaar voor Zandvoort e.o.

Bel Mark Grote, tel. 023-5734712 
of kijk op www.trendmark.nl

Enkele bewoners van woonzorgcentrum Huis in de Duinen keken raar op, toen zij een 

uitnodiging ontvingen van NL Films & TV BV. Hen werd gevraagd of ze wilden figureren 

in een te maken bioscoopfilm. Ria Winters, de activiteiten begeleidster van De Bodaan, 

stond direct positief tegenover het aanbod en vond het een uitstekend idee. Zij nam con-

tact op met enkele bewoners van de Bodaan en Huis in de Duinen. 

Klassenzorg is terug van weg geweest. Steeds meer aanbieders van langdurige zorg wer-

ken aan pluspakketten, die bewoners tegen bijbetaling kunnen kopen. Zo’n pakket kan 

van alles omvatten: van een glaasje wijn of escorte naar het ziekenhuis tot extra snoeze-

len of dagelijks douchen. 

Uiteraard mogen er geen 

details naar buiten gebracht 

worden, maar de dames en 

1 heer kregen van te voren 

het één en ander uitgelegd. 

Dennis Cornelisse kwam spe-

ciaal hiervoor naar Zandvoort. 

Op 31 mei gingen de opna-

men van de bioscoopfilm 

‘Lang en Gelukkig’ van start. 

De regie is in handen van 

Pieter Kramer, bekend van “Ja 

zuster, nee zuster”. De film is 

gebaseerd op de succesvolle, 

gelijknamige theatervoor-

stelling van het Ro theater. De 

hoofdrollen worden vertolkt 

door de originele cast van de 

theatervoorstelling met on-

der andere Arjan Ederveen, 

de vroegere buurjongen van 

één van de dames en Jack 

Wouterse. ‘Lang en Gelukkig’ 

is een unieke verzameling 

van klassieke sprookjes, 

waaronder Assepoester en 

Roodkapje, met een knipoog 

naar de actualiteit. Deze fa-

miliefilm vol humor en mu-

ziek wordt door Independent 

Films in het voorjaar van 2010 

uitgebracht. 

De figuranten uit Zandvoort 

zijn: de gezusters Francien 

de Jong en Tonny Vork, Bep 

Smits, Charlotte Greeve, Ietje 

Voorstanders van deze ont-

wikkeling benadrukken dat 

verschil binnen de zorg niet 

anders is dan verschil elders 

in de samenleving. De één 

heeft een Mercedes, de an-

der een tweedehands Opel. 

Waarom zou je ook geen zorg-

op-maat bieden aan wie dat 

wil betalen?

Maar die vergelijking over-

tuigt niet. Vanuit je bood-

schappenautootje dromen 

over een sportwagen, is toch 

iets anders dan vergeefs ver-

langen naar een douchebeurt 

of een dagelijks ommetje. In 

het ene geval heb je wel de-

gelijk vervoer, in het andere 

geval kun je domweg fluiten 

Nooit te oud om… te figureren

Klassenzorg terug

Stoltenborg, Zus Prast en de 

heer en mevrouw Zeinstra. 

Zij kregen alvast enkele op-

drachten. Zo werd gevraagd 

om 3 setjes kleding (liefst roze 

of lila) en 1x nachtkleding, in-

clusief pantoffels en niet te 

vergeten 1 ouderwetse zak-

doek, mee te nemen. Dit al-

les in de jaren 50 stijl. Dat kon 

nog weleens een probleem 

worden, want deze dames 

zijn absoluut niet stil blijven 

staan en hebben hun kasten 

ontdaan van zulke ouderwet-

se kleding. Maar dat is geen 

probleem, want voor kleding 

werd gezorgd en zij hadden 

hun eigen kleding uiteindelijk 

niet eens nodig (te modern). 

Er was, door kledingadviseuse 

Sabine, alvast een foto geno-

men en ook de kledingmaten 

en lengte waren vooraf op-

gemeten. Eerste Pinksterdag 

werden de figuranten om 

half tien opgehaald en Gudo 

d’Hondt, van het activiteiten-

team, ging met ze mee. Na 

een kopje koffie gingen ze 

naar de kleding en make-up, 

daarna volgden de repetities 

en vervolgens werden de scè-

nes opgenomen. Francien: “Ik 

kreeg een pruik en een ouder-

wetse bril op en mocht in een 

rolstoel een beetje dom voor 

me uitkijken en aan een advo-

naar douche of frisse lucht. 

Het gaat in de zorg bovendien 

niet over consumptiegoede-

ren, maar over voorzieningen 

die iemands dagelijkse leven 

bepalen. En aangezien cliën-

ten in een collectieve voorzie-

ning wonen, worden ze dag in 

dag uit geconfronteerd met 

een ongelijke behandeling. 

Extra keuzemogelijkheden 

voor alle cliënten, daar kan 

niemand tegen zijn. Het pijn-

lijke is alleen dat er mensen 

zijn die graag zouden kiezen 

voor een pluspakket, maar 

het niet kunnen betalen. De 

essentiële vraag is hoe de 

basiszorg eruit ziet: hoe vaak 

caatje lepelen. Aangezien de 

opnamen soms over moes-

ten, werden dat er wel drie.” 

Tonny, die een krantje moest 

lezen, kreeg soms op haar 

kop omdat ze te vaak moest 

lachen om de komische Arjan 

Ederveen. 

Tussendoor waren er wel 

lange wachttijden, maar ver-

veeld hebben de figuranten 

zich niet. Voor de inwendige 

mens werd prima gezorgd. 

(zie foto) Dat het lange da-

gen werden, was ze al verteld. 

Op zondag stonden er drie 

scènes op het programma. 

Uiteindelijk werd het een la-

tertje en waren ze ’s avonds 

pas om 09.00 uur weer thuis. 

Tweede Pinksterdag werden 

ze alweer vroeg, om 07.45 

uur, opgehaald en werden 

ze weer om 15.00 uur thuis-

gebracht. De reacties waren 

dolenthousiast en iedereen 

vond het leuk om zoiets 

eens te kunnen meemaken. 

Een hele belevenis, maar wel 

vermoeiend. Bijkomstigheid 

is dat er wel een vergoeding 

tegenover staat. Sommige 

figuranten, die daar ook aan-

wezig waren, doen dit al zo’n 

30 jaar en hebben daar een 

leuk zakcentje van. In ieder 

geval ben je nooit te oud om…

Even lunchen tussen de opnames door | Foto: Gudo d’Hondt

Oude Opel of een Mercedes?

Joods Historisch Museum

seniorenpagina

krijgen mensen zonder plus-

pakket dan wél een wande-

ling en een douchebeurt? 

Het is duidelijk dat de AWBZ 

er niet royaler op geworden 

is. Zo komen zorgaanbieders 

ook op het idee van pluspak-

ketten. Medewerkers van 

zorginstellingen hebben hun 

bedenkingen. Zij vinden het 

moeilijk om de ene bewoner 

meer te geven dan de ander. 

Niet zo gek, want zij zijn dege-

nen in de frontlinie. Misschien 

kunnen zij er beter mee leven 

als de kopers van pluspakket-

ten via een toeslag indirect 

meebetalen aan betere zorg 

voor armlastiger cliënten. 

Zo’n solidariteitsconstructie 

oppert Vivium-bestuurder 

Florent Vlak in een publicatie 

van Zorgvisie. Het is in elk ge-

val te hopen dat bestuurders 

deze bezwaren van zorgver-

leners niet afdoen als ‘weer-

stand tegen verandering’. 

Een fundamentele ontwikke-

ling zoals deze vraagt om een 

stevig debat, zowel binnen als 

buiten de instellingsmuren.

Bron: Zorgvisie, 28 mei 2009 

Op maandag 29 juni aanstaande organiseert Pluspunt in samenwerking met de Museum 

Plus Bus een gratis uitstapje naar het Van Goghmuseum en het Joods Historisch museum 

in Amsterdam. Deze dag is speciaal bedoeld voor ouderen die niet (meer) in staat zijn zelf-

standig naar musea te gaan, maar nog wel goed ter been zijn. De rollator kan mee. 

Cultureel dagje uit

In het Van Goghmuseum zijn 

meesterwerken te zien uit 

de collectie van Andries met 

schilderijen van Odilon Redon 

en Emile Bernard. Het Joods 

Historisch Museum heeft 

als thema: Geschiedenis en 

samenleving. Na de gastvrije 

ontvangst met koffie of thee 

volgt in beide musea een 

rondleiding. 

Dit arrangement wordt gra-

tis verzorgd door de Museum 

Plus Bus. De lunch komt ech-

ter wel voor eigen rekening. 

Ter ondersteuning zullen vijf 

vrijwilligers van Pluspunt 

meegaan als begeleiding. 

De bus vertrekt om 09.00 

uur vanaf Pluspunt Noord 

en 09.30 uur vanaf Pluspunt 

Centrum. Rond 17.00 / 17.30 

uur arriveert de bus weer in 

Zandvoort. Heeft u interesse, 

geef u dan zo snel moge-

lijk op, want wie het eerst 

komt, die het eerst maalt. 

Aanmelden kan bij Pluspunt, 

tel. 5717373. De Museum Plus 

Bus wordt in samenwerking 

met de Zonnebloem, het 

Rode Kruis en de ANBO ge-

organiseerd.

Natuurlijk doen…
maak het bloeiend 

en groen!
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Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 

t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 

klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 

Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 

Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 

verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

wijderen van borden G12a van bijlage I van het RVV 1990 op 

de volgende locaties:

- Fietspaden Burgemeester van Alphenstraat van de rotonde 

tot de Van Galenstraat, 

- Fietspaden langs de Dr. C.A. Gerkestraat;

- Fietspaden langs de Linneausstraat;

- Fietspaden langs de Kostverlorenstraat / Sophiaweg;

- Fietspaden / -stroken langs de Zandvoortselaan / Kostver-

lorenstraat / Haarlemmerstraat;

- Fietspaden / -stroken langs de Jac. van Heemskerckstraat;

- In de Zandvoortselaan direct na de komgrens van Bentveld;

- In de Zandvoortselaan ter hoogte van de aansluiting met de 

Blinkertweg (twee keer);

- In de Dr. C.A. Gerkestraat achter het Shell tankstation;

Het instellen van een verplicht fietspad door het plaatsen 

van borden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende 

locaties:

- Fietspaden Burgemeester van Alphenstraat van de rotonde 

tot de ingang van het Circuitpark Zandvoort;

- Fietspaden langs de Dr. C.A. Gerkestraat;

- Fietspaden langs de Linneausstraat;

- Fietspaden langs de Kostverlorenstraat / Sophiaweg;

- Fietspaden / -stroken langs de  Zandvoortselaan / Kostverlo-

renstraat / Haarlemmerstraat;

- Fietspaden / -stroken langs de Jac. van Heemskerckstraat;

- In de Zandvoortselaan ter hoogte van de aansluiting met de 

Blinkertweg (twee keer);

- In de Dr. C.A. Gerkestraat achter het Shell tankstation;

Het verwijderen van de bromfietsdoorsteek de rijbaan op bij 

de komgrens van Bentveld door het verwijderen van het bord 

D104 op de volgende locatie:

- In de Zandvoortselaan even voor de komgrens van Bentveld;

Het verwijderen van de bromfietsdoorsteek van de rijbaan 

naar het fietspad door het verwijderen van het bord D103 op 

de volgende locatie:

- In de Zandvoortselaan direct na de komgrens van Bentveld;

Het instellen van een maximumsnelheid van 60 kilometer per 

uur op de Zandvoortselaan door het plaatsen van de borden 

A1 (60) van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende locaties:

- Op de Zandvoortselaan richting Zandvoort direct na de kom-

grens van Bentveld;

- Op de Zandvoortselaan vanuit Zandvoort direct na de kom-

grens van Zandvoort;.

Zodoende zal binnen de gemeentegrenzen van Zandvoort de 

Bromfiets verwezen worden van de meeste fietspaden naar 

de rijbaan.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 

bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 24

Müller legt uit: “Wij werken 

continu aan verbetering 

van onze dienstverlening en 

Bieden en Wonen geeft een 

belangrijk alternatief in een 

markt waar de kwaliteit van 

de makelaar doorslagge-

vend is. Bieden en wonen is 

een uitstekende aanvulling 

op hun actieve dienstverle-

ning. Met deze innovatieve 

dienst kunnen zij binnen 30 

dagen een woning verkopen 

tegen de hoogst haalbare 

marktprijs, want het huis 

wordt verkocht via het in-

ternet bij opbod. De woning 

Onlangs is Greeven Makelaardij gecertificeerd en exclusief partner geworden van Bieden en 

Wonen, de nieuwe manier om woningen te verkopen. Het actieve makelaarskantoor is door de 

oprichters van de Tango Tankstations (de eerste keten van onbemande tankstations) en Route 

Mobiel, Michel Müller en Marc Schröder, benaderd als partner voor Zandvoort en omgeving. 

Greeven Makelaardij zet de Zandvoorste huizenmarkt op zijn kop!

Suzanne Schouten en Timo Greeven ontvangen van  

Marc Schröder en Michiel Muller het certificaat

“De vele verkopen van het 

kantoor, alsmede de ac-

tieve en dynamische werk-

wijze spreekt ons erg aan 

waardoor wij veel vertrou-

wen hebben in een succes-

volle samenwerking”, al-

dus Schröder. Compagnon 

wordt aangeboden met een 

scherpe ‘vanafprijs’, die dient 

als het vertrekpunt voor de 

internetverkoop. Mensen die 

interesse hebben, bezichti-

gen het huis en schrijven 

zich bij de makelaar in als 

bieder. Via de veilingmeester 

krijgen ze een inlogcode en 

zodra de veiling start loggen 

zij in op een afgeschermde 

website. Tijdens het proces 

wat volgt bepalen de bieders 

de hoogst haalbare prijs van 

het huis op dat moment. 

Deze methode is niet al-

leen transparant voor alle 

bieders, de verkoop van het 

huis verloopt ook een stuk 

sneller in de huidige markt. 

Timo Greeven: “Bieden en 

Wonen is in andere plaatsen 

al succesvol gebleken en een 

geweldig alternatief in de 

huidige markt. Deze dienst 

is voor onze opdrachtgevers 

een uitstekende manier om 

snel en succesvol hun huis 

te verkopen. Het verkopen 

bij opbod via internet is 

een vernieuwende aanpak 

die de toekomst heeft. In 

de huidige markt biedt het 

voor verkopers de gelegen-

heid om veel geïnteresseer-

den te trekken en kopers 

kunnen voor de marktprijs 

aankopen.” 

Timo Greeven: “Wij zijn 

gestart met de eerste wo-

ning gelegen aan de Max 

Euwestraat 7, een schitte-

rende over de gehele breed-

te uitgebouwde woning met 

een super badkamer en ca. 

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 24 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 2 juni en de 

verdere in week 23 door het college genomen besluiten zijn 9 

juni vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 

Balie en op de website. 

Herhaling parkeerverbod weekmarkt Prinsesseweg

Iedere week vindt in Zandvoort de weekmarkt plaats. Deze 

markt wordt gehouden op de woensdag. Het is op die dag 

vanaf  06.00 uur ’s morgens tot 18.00 uur verboden om voer-

tuigen op het marktterrein gelegen op de Prinsesseweg te 

plaatsen of te parkeren.

 

Dit is aangegeven door meerdere geplaatste verkeersborden. 

De voertuigen die op bovengenoemde locatie op de marktda-

gen worden aangetroffen of geparkeerd staan worden vanaf 

06.00 uur, weggesleept en overgebracht naar een bewaarplaats 

in Haarlem. De kosten die daar mee gemoeid gaan worden 

verhaald op de rechthebbende of bestuurder van het voertuig.

 

Deze kosten zijn:

- Uitrijden en wegslepen  € 160.08.

- Bewaren van een voertuig € 106.84 voor de eerste 24 uur of 

deel daarvan.

En elke  volgende 24 uur of deel daarvan € 20.43.

 

De auto wordt na het kunnen overleggen van het kentekenbe-

wijs, rijbewijs alsmede na voldaan te hebben van de gemaakte 

wegsleepkosten teruggegeven aan de rechthebbende/be-

stuurder van het voertuig.

Commissie Planning en Control 

De integrale commissie Planning en Control vergadert op  

16 en 17 juni vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan 

om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. 

Op de agenda staat:

- Opening

- Vaststelling agenda

- Besluitenlijst van 13 mei 2009  

- Moment met de accountant

- Jaarrekening en Jaarverslag 2008 gemeente Zandvoort

- Jaarrekening 2008 Paswerk

- Jaarrekening 2008 Veiligheidsregio Kennemerland        

- Voetbalkooi J.P. Heijeplantsoen

- Begrotingsrapportage 2009-1

- Kadernota deel I en II Voorjaarsnota (Kadernota deel III)

- Financiële verordening 212/2009

- Rondvraag

- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Commissie Raadszaken 

De Commissie Raadszaken vergadert op 18 juni vanaf 20.00 uur 

in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De entree 

vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening     

- Vaststellen agenda

- Besluitenlijst 12 mei 2009

- Vast agendapunt: informatie college/burgemeester

- Bestemmingsplan Zandvoort Centrum

- Buurtbemiddeling

- Milieubeleidsplan 2009-2013

- Telecommunicatieverordening Zandvoort 2009

- Rondvraag

- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet 

liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die 

op 30 juni 2009 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 

voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, 

vanaf heden tot en met 30 juni 2009 ter inzage bij de balie 

van het gemeentehuis. 

Ter inzage legging Jaarverslag 2008, Begrotingsrappor-

tage 2009-1 en Voorjaarsnota 2009

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet 

liggen het Jaarverslag 2008, de Begrotingsrapportage 2009-1 

en de Voorjaarsnota 2009 vanaf heden tot en met 5 juli 2009 

ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

De ophaaldagen voor de papiercontainer

Op 16 juni voor de maandag-, donderdag- en vrijdaghuisvuil-

wijken en op 18 juni de dinsdaghuisvuilwijk. Raadpleeg ook 

de afvalwijzer. 

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Vondellaan 60, plaatsen E-ticket gebouw, ingekomen 28 mei 

2009, 2009-079Rv.

- Vondellaan, vernieuwen snackverkoopplaats, ingekomen 03 

juni 2009, 2009-080Rv2efase.

- Wilhelminaweg 8, gedeeltelijk vergroten woning, ingekomen 

04 juni 2009, 2009-082Rv.

- Kennemerweg 78, plaatsen van een tassenloods, ingekomen 

05 juni 2009, 2009-084Rv.

- Kennemerweg 78, afgraven grond voor bouw tassenloods, 

ingekomen 05 juni 2009-085A.

Bentveld:

- Parnassialaan 24, verhogen nok, vernieuwen bestaand dak 

en plaatsen twee dakkapellen aan de voorzijde, ingekomen 

03 juni 2009, 2009-081Rv.

- Bentveldweg 7, plaatsen bijgebouw, ingekomen 04 juni 2009, 

2009-083Rv1efase.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Aanvraag kapvergunning voor Celsiusstraat 205, aange-

vraagd 14 mei 2009, één den in de voortuin, Overlast, zaaknr: 

2009/3434

- Aanvraag kapvergunning voor J.P. Heijeplantsoen 8.aange-

vraagd 14 mei 2009, één esdoorn, overlast, zaaknr:2009/3435

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-

gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 

openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-

mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk 

kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Monumentenvergunning artikel 11 Monumentenwet

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 

om een monumentenvergunning te verlenen voor het: plaat-

sen van een bijgebouw op het perceel Brederodestraat 55 te 

Zandvoort. 

Tevens is het college voornemens om eenzelfde vergunning 

te verlenen voor het vervangen van kozijnen op het perceel 

Haarlemmerstraat 14 te Zandvoort.

Voormelde aanvragen met de bijbehorende conceptbesluit 

liggen met ingang van 12 juni 2009 gedurende 6  weken ter 

inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de 

openingstijden. Gedurende de termijn van de terinzageligging 

kan een ieder schriftelijk of mondeling haar/zijn zienswijze 

omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het college van Burge-

meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient 

in de rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Boulevard Paulus Loot 35, gedeeltelijk wijzigen van gevels, 

verzonden 03 juni 2009, 2009-059Rv.

- Burg.Engelbertsstraat 44, veranderen balkon, verzonden 05 

juni 2009, 2009-065Lv.

- Nicolaas Beetslaan 28, plaatsen dakkapel, verzonden 05 juni 

2009, 2009-075Lv.

- Vondellaan, vernieuwen snack verkooppunt, verzonden 05 

juni 2009, 2008-142Rv1efase.

Kapvergunningen verleend 

- Zandvoortselaan 206, 4 dennen in de achtertuin, zaaknr: 

2009-1824

- Zandvoortselaan 204, 4 zeedennen in de achter-/zijtuin, 

zaaknr:2009/2170

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 

beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 

werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 

onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-

ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 

kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek 

om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Verkeersbesluit bromfiets op de rijbaan Zandvoort

Het college van B&W van Zandvoort heeft besloten tot de 

volgende verkeersmaatregelen:

Het opheffen van een verplicht brom/fietspad door het ver-

170 m2 woonoppervlakte! 

De oude vraagprijs was  

€ 549.000,= k.k. en nu is de 

vanafprijs: € 449.000,= k.k. 

Een unieke kans dus om nu 

deze volledig gerenoveerde 

woning te kopen! Daarnaast 

gaan we starten met de Van 

Ostadestraat 23, een karak-

teristiek pand nabij het 

centrum. De oude vraag-

prijs was € 339.000,= en 

de nieuwe vanafprijs wordt  

€ 270.000,= en is ook zeker 

de moeite waard om te be-

zichtigen!” De internetver-

koop bij opbod van de Max 

Euwestraat 7 staat gepland 

op 26 juni om 17:00 uur en 

de Van Ostadestraat 23 op 2 

juli om 17:00 uur. Voor meer 

informatie kunt u terecht bij 

Greeven Makelaardij o.g.



Hele maand juni:

Lasagne Bolognese 
Heel kilo € 12,50, 

pashouders € 9,95 
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Graveer een keer - 023-888 77 58

Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Café het zonnetje - Kerkstraat 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Nieuw in het assortiment: 

Macarons
div. smaken.
Doosje à 12 stuks
van € 9,50 voor € 7,50

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand juni: Eiken vloerdelen 19 cm breed van 
€ 56,- nu voor € 45,- per m² in de kleuren eiken naturel en eiken wit

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxalex	 Laminaat
Zonwering Parket

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Bij ons 10% korting
op uw bestelling van

Rivièra Maison meubelen!

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

DE UITVERKOOP IS BEGONNEN!

KORTINGEN VAN 
30 TOT 50%!

SPA & Beauty Zandvoort

E info@alessandro-spa.nl

www.alessandro-spa.nl

Kwaliteitstijd voor u zelf bij Alessandro SPA & Beauty Zandvoort:

Manicure, Pedicure, Alessandro nails, Wellness, Zeer uitgebreide  
anti aging behandelingen zoals het inmiddels beroemde Intraceuticals 

en onze MTS rollers, Anti kaalheidbehandelingen!, Massages,  
Permanente ontharing met Enzymtec (resultaat gegarandeerd),  

Beauty behandelingen voor gezicht en lichaam met het uitzonderlijke 
merk Carita, geurlijnen van Ferrari, Porsche Design, La Perla en  

Tous, onze watercollectie en nog veel veel meer.

Gratis parkeren op speciaal voor u gereserveerde  
plaatsen en gratis heerlijke koffie zijn vanzelfsprekend.

We hopen u binnenkort bij ons te mogen begroeten waar  
uw welbehagen onze inspiratie is.

Only Quality Has A Future

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Hogeweg 29, 2042 GD Zandvoort
T +31(0)23 5738202

F +31(0)23 5735028

Autobedrijf	Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  

afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS
 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

raveer een keer

Voor 

Zandvoort  Pashouders 

Glazen graveren.
Incl. glas:
1 glas € 15,- en 
2 glazen € 27,50.
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

Resplandy Rosé
Nu iedere 2e fles voor de 

halve prijs 
Per stuk € 4,98 - 2 stuks € 7,45 www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Voor ZandvoortPas houders

Hele maand juni:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bij aankoop van een

RAY-BAN zonnebril
maak je kans op een 

Johnny Loco fiets!

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

Tongeworst +
Schouderham +
Cervelaat

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Oficieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% Korting op 
een massage
Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Ontbijt/lunch/diner

Voor Pashouders 

10% korting

Ook catering en wij zijn tevens 
af te huren voor feestjes.
Kerkstraat 5, Zandvoort

Tel.nr: 023-573 58 50
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Masters weer terug op Zandvoort
Nieuwe sponsor CPZ

Handhaving in hoofdklasse zonder te spelen Gaico Goede wint 
Supermoto-wedstrijd

In de Tango Masters of 

Formula 3 komen de beste 

rijders uit de Formule 3 Euro 

Serie en het Brits Formule 

3-kampioenschap tegen el-

kaar in actie. Zij strijden in 

de Masters voor één doel 

en dat is de beste Formule 

3-rijder van Europa worden. 

De rijke geschiedenis van de 

Masters leert dat grote cou-

Vanaf de afgelopen Pink-

sterraces is Tango een be-

langrijke nieuwe sponsor 

van Circuit Park Zandvoort. 

De organisatie, die in heel 

Nederland inmiddels 112 tank-

stations heeft, kiest voor een 

brede betrokkenheid bij de 

Nederlandse autosport. Tango 

wordt evenementsponsor van 

Zaterdag kreeg TCZ te ho-

ren dat Meppel niet kon ko-

men. Een aantal spelers, met 

name de buitenlandse, was 

niet meer beschikbaar waar-

door er van enige strijd geen 

sprake kon zijn. Hierdoor 

wint TCZ deze wedstrijd met 

6-2, waardoor het vege lijf 

circuit van Zolder, zal ook dit 

jaar meedoen om zijn titel te 

verdedigen. Mocht hij win-

nen dan is dat uniek, want 

tot nu toe is het nog geen 

enkele rijder gelukt om de 

Masters tweemaal op zijn 

naam te schrijven. Met Henki 

Waldschmidt, Renger van der 

Zande en Carlo van Dam ver-

schijnen drie Nederlandse 

coureurs aan de start van de 

Masters. 

Formula BMW Europe 
De Formula BMW Europe 

komt voor de eerste maal 

naar het  Circuit  Park 

Zandvoort. Normaal gespro-

ken rijdt deze klasse vooral in 

het voorprogramma van de 

Europese Formule 1 races. De 

Formule BMW Europe is be-

doeld voor jonge rijders die 

hun eerste stappen zetten 

in de autosport. De meest 

bekende naam die uit deze 

klasse is voortgekomen is 

Sebastiaan Vettel, de huidi-

Supermoto is de tak van mo-

torsport waarbij motorcross, 

speedway en wegrace onder-

gebracht worden in één disci-

pline. Het circuit in Oldebroek 

is een stratencircuit, spe-

ciaal voor de gelegenheid 

gecreëerd. De baan bestaat 

uit 60% zand en gras met 

springschansen en voor 40% 

uit asfalt. Na de kwalificatie 

had onze plaatsgenoot de 

achtste trainingstijd en stond 

op de derde startrij. Door een 

superstart kon hij naar voren 

rijden en de manche winnend 

afsluiten. In de tweede man-

che moest hij een rijder voor 

zich dulden, echter deze kreeg 

15 seconden straftijd wegens 

een ‘jumpstart’. Zodoende 

reurs als David Coulthard, 

Jos Verstappen, Tom Coronel, 

Christian Klien en Lewis 

Hamilton deze titel al eens 

eerder wisten te bemachti-

gen. 

Drie Nederlanders 
De Fransman Jules Bianchi, 

vorig jaar winnaar van de 

Masters op het Belgische 

de Tango Masters of Formula 

3, en is tevens titelsponsor ge-

worden van het Tango Dutch 

GT4 Championship, de ere-

divisie van de Nederlandse 

autosport. De overeenkomst 

met Circuit Park Zandvoort is 

het eerste grote sponsoring-

project van Tango en heeft 

een duur van drie jaar. 

gered werd. Komend seizoen 

zal dus in ieder van de beide 

landelijke Hoofdklassen een 

Zandvoorts team vertegen-

woordigd zijn, want het 

talententeam van TCZ be-

haalde het kampioenschap 

in de eerste klasse en promo-

veerde naar de Hoofdklasse.

ge Formule 1 coureur van het 

Red Bull Racing Team. 

EuroBOSS-serie 
Ook de EuroBOSS-serie zal 

te gast zijn op het Circuit 

Park Zandvoort. Liefhebbers 

weten wat dat betekent: 

Formule 1-auto’s van enkele 

jaren geleden en andere 

krachtige en spectaculaire 

formulewagens die heel 

wat vermogen op het asfalt 

brengen. Naast deze serie zal 

de Dutch Supercar Challenge 

met krachtpatsers als de 

Porsche 997 GT3 RS, Corvette 

Z06 GT3, V8 Star Passat en de 

imposante Marcos LM 600 

meerijden.

Het weekend wordt afge-

sloten met de Formido Swift 

Cup en de BRL, die beide al-

tijd voor spanning en spek-

takel zorgen. Informatie over 

tickets en het meest recente 

tijdschema is te vinden op 

www.circuit-zandvoort.nl

werd Goede alsnog eerste. “Ik 

rijd dit jaar niet alle wedstrij-

den voor het kampioenschap 

maar pak er incidenteel een 

aantal mee. Net zoals bij mo-

torcross zijn de circuits en de 

trainingsmogelijkheden ook 

voor deze sport zeer beperkt. 

Er zou eigenlijk een accom-

modatie, zoals een kartbaan, 

in de buurt moeten zijn waar 

ik twee keer per week zou 

kunnen trainen. Nu moet ik 

vanuit Zandvoort eerst an-

derhalf uur reizen om er te 

komen. Dat kost teveel tijd 

en daar zit ik niet echt op te 

wachten want ik heb natuur-

lijk ook nog mijn motorrij-

school te runnen”, aldus een 

tevreden Goede.

Na een afwezigheid van twee jaar zijn de Masters weer 

terug op de vertrouwde plek. De meeste autosportliefheb-

bers en –kenners waren het erover eens, het circus van de 

Formule 3 hoort in Zandvoort thuis.

Benzineleverancier Tango heeft haar naam verbonden aan 

een van de grootste sportevenementen in Nederland, de 

Masters of Formule 3. Komend weekend staan zij garant voor 

een spektakel op het Zandvoortse duinencircuit. Niet alleen 

de Masters, maar ook de nieuwe koningsklasse wordt door de 

prijsvechter op de Nederlandse benzinemarkt ondersteund.

De beide resterende mixed dubbels tegen LOTTO/Meppel 

werden afgelopen zondag niet gespeeld omdat de gasten 

geen team op de been konden brengen. Daarom zal Tennis-

club Zandvoort (TCZ) komend seizoen met twee teams in de 

landelijke Hoofdklasse vertegenwoordigd zijn.

Onze plaatsgenoot en motorsportliefhebber Gaico Goede 

heeft afgelopen zaterdag in Oldebroek (Gld.) een wedstrijd 

in de Supermoto klasse Nationaal B gewonnen. Nadat 

Goede de eerste heat gewonnen had, ging een collega in 

heat 2 in de fout, waardoor Goede deze overwinning in de 

schoot kreeg geworpen.

autosport
autosport

tennis motorsport

Blik naar de coach en het bekende vuistje van Cindy Burger

Henki Waldschmidt, Renger van der Zande en Carlo van Dam | Foto:Chris Schotanus

Tango wordt 3 jaar lang sponsor van Circuit Park Zandvoort

Zandvoort Open
Het nieuwe A-ranking-

toernooi van TCZ, het 

Griekspoor Zandvoort Open, 

is slechts gedeeltelijk vol-

ledig afgewerkt. De heren, 

die door omstandigheden 

pas laat op de dag hun fi-

nale zouden spelen, zagen 

door Pluvius een streep daar 

doorheen gehaald worden. 

Normaal gesproken zouden 

de heren direct na de dames-

finale de baan op moeten 

maar Antal v.d. Duim had 

eerst andere verplichtingen, 

waardoor de finale later op 

het schema stond. Toen V.d. 

Duim echter in Zandvoort 

kwam, was het kwaad al ge-

schied en werden de eerste 

en tweede plaats broederlijk 

gedeeld door hem en Bart 

Brons, die de favoriet Sander 

Koning in de halve finale 

naar huis zond.

Dames
Bij de dames werd er wel een 

finale gespeeld. Het topta-

lent uit het tweede team 

van TCZ, Cindy Burger, stond 

daarin tegen Kim v.d. Horst 

van TC Bakkum. De 16-jarige 

Volendamse in Zandvoortse 

dienst had haar handen vol 

aan V.d. Horst, die haar con-

stant met hoge topspinbal-

len bestookte en die ook 

nog eens vanuit iedere hoek 

retourneerde. De eerste set 

ging met 6-4 naar Burger. 

De noodzakelijke tiebreak 

in de tweede set was ook 

voor Burger die de duide-

lijk vermoeide V.d. Horst 

daarin slechts twee punten 

gunde. Zij schreef het eerste 

Griekspoor Zandvoort Open 

op haar naam. Toen ook nog 

bericht binnenkwam dat zij 

direct tot het hoofdschema 

van een groot internationaal 

jeugdtoernooi in Duitsland 

was toegelaten, kon haar dag 

niet meer stuk. We zullen on-

getwijfeld nog veel van Cindy 

Burger gaan horen.

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-

werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. Advies en 

aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine klussen 

in en om het huis. Redelijke 

prijs. Voor info: 06-1423 2051  
.................

Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. Tel. 

5720108 of 06-48318230
.................

Nagelstyliste worden??  

De opleiding tot  

nagelstyliste begint met 

de gratis introductie avond 

bij A.B. Nails in Haarlem. 

Schrijf je in via 

www.abnails.nl of 

bel 023-5245005.
.................

Garage te huur aan de Burg. 

van Alphenstraat nabij 

Trompstraat.

 € 120,- per maand.

Tel.: 06-53256274
.................

M.A.G.I.C. Nails Studio. 

Al 10 jaar uw nagelstyliste in 

Zandvoort! Werkzaam met: 

acryl/uv-acryl/gel en 

kleur-gels. Voor info, of om 

een afspraak te maken: 

tel.023-5720311, C. Derogee
.................

Biertap verhuur: v.a. € 25,-.

Alle merken drank: 

laagste prijs!

OHD bv Zandvoort. 

Tel. 5738777 

www.goedkoopdrank.nl

ZANDKORRELS
Garage te huur aan de Burg. 

van Alphenstraat nabij 

Trompstraat. € 120,- per 

maand. Tel.: 06-53256274
.................

Waar je ook gaat of staat, 

de Heer waakt over je, nu en 

altijd. (Uit de Bijbel: Psalm 

121: 8). Meer weten over 

Gods liefde? Mail: gebed-

zandvoort@hotmail.com
.................

www.rin-woningonder-

houd.nl te Zandvoort kan 

momenteel weer opdrach-

ten aannemen. Altijd gratis 

offerte schilderen tuinwerk 

sanitair verbouwen tim-

merwerk 06-23582119
.................

Te koop: Parasol in draag-

tas (nw): € 5,-. Hangmat: 

€ 5,-. 1 luxaflex 0.80x2.10: 

€ 4,50. 1 draaiplateau 

ø30cm jaren 30: € 6,50. Div. 

verzam.posters jaren 70: 

€ 15 voor € 10,-. 1 kristallen 

stolp: € 20,-. Tel. 5713509
.................

Hondenkapsalon Reneé 

na 10 jaar weer actief! 

Trimster voor uw kleine 

gezelschapshond. Voor info 

of afspraak, tel. 5715926
.................

Wilt u uw Italiaans nog 

wat opfrissen vóór de 

vakantie? Professional 

geeft les. Tel. 5719632
.................

Ik zoek vervoer en 

gezelschap naar de 

Veteranendag op 27 juni in 

Den Haag. F.T. Vossen, tel. 

5741732 (Huis in de Duinen)
.................

Jonge moeders opgelet! 

Even ontspannen en tege-

lijk werken aan een strak 

lijf! 4 weken onbeperkt  

slenderen voor € 59,50. 

Slender You Zandvoort, 

Schoolstraat 3. tel. 

06-1941 3733
.................

Bridgeclub ’93 

speelt m.i.v. 15/6 (dus niet 

8/6) weer bij Take Five. 

Voor 12.30 uur melden, 

ook niet-leden zijn wel-

kom. Inl. 5713478 (Door 

een fout van de krant is 

dit bericht een week later 

geplaatst dan gewenst 

was. Onze excuses voor 

het eventuele ongemak!)

Wegens overlijden 

te koop aangeb.: 

zwarte sta op stoel. 

1 jaar oud. € 250,-. 

Tel. 06-1115 6212
.................

Gevr. J. dames 

voor erotiek en 

sexmassage. 

Tel. 5761256

Thuispedicure Zandvoort. Uw 

pedicure aan huis! €22,- per 

behandeling. Tel. 06-4879 

1471. Gedipl. pedicure
.................

Te huur per 16/6: compleet 

ingericht 3-kamer appar-

tement. Beg. gr. ca. 95m2. 

Huur € 1000,- p. mnd., min. 9 

maanden. Tel. 06-3936 9426

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Groot assortiment 
zomerplanten
speciale mengsels voor

• plantenbakken
• potterie

Een heerlijke kat, die 

Corey. Hij is gevon-

den en niet meer opge-

haald, waarom waarom 

waarom dan toch? Corey 

is zo’n ontzettend leuk en 

lief dier!! 

Hij komt met zijn schat-

tige koppie gelijk op je af, 

voor een knuffel en een 

aai. Je kan hem gemak-

kelijk op tillen en eigenlijk 

vindt hij alles best. Hij is lief voor kinderen, springt zo bij 

de eerste de beste op schoot, en gaat makkelijk om met 

andere katten. Kortom, Corey is een superkat!! Hij gaat 

graag naar buiten en vindt het heerlijk in de zon te liggen. 

Hij is niet de jongste meer, maar omdat hij is gevonden 

weten we zijn exacte leeftijd helaas niet. Wie geeft deze 

superkat een fijn huis…?

Kom kennismaken met Corey in het Dierentehuis 

Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag 

tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur. Tel. 5713888 

of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl.

Dier van de Week

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf
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Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Maritime

Club Nautique

Coop. Autovision Nederland

De Salon

Dierenarts Dekker

Dorsman Assurantiën

Gemeenschapshuis

Gemeente Zandvoort

Administratiekantoor K. Willemse

Algemene uitvaartbegeleiding Z’voort

Auto Strijder 

Autobedrijf KariMo

Beach Club Tien

Bertram & Brood

Beter Mobiel

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Boom Strandpaviljoen 11

Boudewijn’s Visservice

Café het zonnetje

adverteerders

Greeven, Makelaardij o.g.

Harocamo 

Hypotheekshop

Kroon Mode

La Bonbonnière

La Fontanella

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

P. van Kleeff

Parfumerie Moerenburg

Pluspunt

Printing People

Riche aan Zee

SMV Computerreparaties 

Spiegelcentrum Het Draaipunt

Thalassa Strandpaviljoen 18

Trendmark Makelaardij o.g.

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken Glaszettersbedrijf

ViVa! Zorggroep

Vrijehuizenmarkt.nl

VVV Zandvoort

Zandvoort Optiek

Zeevisvereniging Zandvoort viert 25 jarig jubileum

Traumaheli op circuit

De zeevisvereniging organi-

seert viswedstrijden vanaf 

het strand, de pier en op de 

Noordzee of Waddenzee. Elk 

jaar worden vistrips naar het 

buitenland georganiseerd zo-

als naar Kenia, Denemarken 

en Noorwegen. De jubileum-

commissie heeft het nodige 

werk verricht om in het jubi-

leumjaar de nodige festivitei-

ten te organiseren. In maart 

was er een visavond voor de 

leden bij Hotel Faber, waar-

bij eigen koks voor de leden 

Michael Teeuwen. Deze was 

92 cm en had een gewicht 

van 16 pond.

Op zaterdag 20 juni is de jubi-

leumdag voor alle leden van 

de ZVZ bij strandpaviljoen 

Havana. Op het programma 

staat een viswedstrijd met 

koppels van 4 personen. 

Afgelopen zondag aan het begin van de avond landde een traumahelikopter op Circuit Park Zandvoort. Het traumateam 

kwam een coureur ophalen die met zijn VW Golf gecrasht was tijdens een race. De coureur werd overgebracht naar het 

ziekenhuis, waar de schade bleek mee te vallen. Het slachtoffer was maandag alweer thuis.

een grandioze vismaaltijd 

lieten serveren. In de maand 

mei zijn 35 leden tien da-

gen op visvakantie geweest 

naar midden Noorwegen. De 

hele locatie in Skarnsundet, 

ongeveer een uur rijden bo-

ven Trondheim, was door de 

vereniging afgehuurd. Deze 

trip leverde de leden veel vis 

op. De grootste vis die ge-

vangen werd was voor Rokus 

Driehuizen: een koolvis van 

107 cm en bijna 20 pond. De 

grootste kabeljauw was voor 

Tijdens de wedstrijd zal er 

vis gerookt worden in diverse 

rooktonnen en zal ook folklo-

re vereniging De Wurf aan-

wezig zijn. Daarna is er een 

barbecue, gevolgd door een 

groots opgezette verloting. 

Ook zal er een model van de 

Zandvoortse bomschuit bij 

opbod verkocht worden. 

De Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) bestaat dit jaar 25 

jaar. Op 9 april 1984 is de vereniging opgericht door een 

stel enthousiaste zeevissers die altijd op eigen gelegen-

heid vistrips naar vooral Engeland organiseerden. Vanaf 

het begin heeft de vereniging nog steeds dezelfde voorzit-

ter, Ton Goossens, wel bekend onder de Zandvoorters als 

de kapper in Nieuw Noord.

voetbal

autosport

Foto: Chris Schotanus

Een prachtige kabeljauw gevangen

Tennis Club Zandvoort
Het eerste gemengde tennisteam t/m 

14 jaar spelend in de eerste klasse van 

TC Zandvoort op de zaterdagochtend 

is kampioen geworden! V.l.n.r. Lex van 

Zalingen, Rik de Vries, Daniella Egger-

ding en Lily Roëll

Lions U16 jongens
Jack Kok – Lars Leferink – Ken van Rhee – Duco Boukes – 

Martijn Wessels – Matty Prenen – Elias Bakkali

Onder:

Ingmar Kok – Mats Prenen – Luuk Koote – Luka Markovic 

( Jaap vd Mey ontbreekt)

Lions U14 Mix
Jeremy Borst, Nathan Leferink, Joost de Winter, 

Dwayne Wijkhuizen, Sjaak de Winter

Onder:

Jip Kouwenhoven, Roy Noyons, Michael van Estveld 

( Julian de Jong ontbreekt)

Lions Meisjes U18
Boven:

Sander Verboom, Mireille Poppen, Danielle Poppen, Eva de Boer, 

Jackie Schuurman, Amber van Duijn, Rik Poppen

Onder:

Michelle Stravers, Denise Kerkman, Homeira Paya Huseini, 

Debbie de Jong, (Jamie Beekelaar ontbreekt )

 

ZHC meisjes C2

Aicha Khachnaoui, Fiore Schuthof, 

Veerle Hermans, Yara Enderman,  

Nikki Dalman, Romy Mackay,  

Amber Deinum, Dani Eggerding, 

Marsja van Marle, Renske Termaat

ZSC Softbal heren
Onderste rij: 

Alex Verhoeven, Han v. Soest, Tjeerd Buijs, Ge 

Oosterbaan, Rob Til

Middelste rij: 

Ruud Bijl, Ernesto Vonsee, Jeroen v. Soest, 

Hans Rijnders

Bovenste rij: 

Peter Douma, Marcel Paap, Jeroen v. ‘t Woud, 

Ben Drayer en Danny v. Soest

ZSC handbal meisjes c
Staand en vlnr: 

Djurre Boukes (trainer/coach), Manon van 

Duijn, Maaike Paap, Celeste Clarijs

Zittend en vlnr:

Mira Boukes, Nancy Laurier, Rimona Bahere,  

Daphne Douma, Eline van Ravensbergen,  

Marloes van Ravensbergen

Galerij der kampioenen 2008-2009
Kampioenen 

S.V. Zandvoort
Hieronder vindt u de kampioenen van de Zandvoortse sportverenigingen van het seizoen 2008-2009. 

Een aantal sportverenigingen heeft op de oproep van onze sportredactie gereageerd en een of meerdere foto’s ingestuurd van hun kampioensteams. 

Wellicht zijn er meer teams die kampioen zijn geworden, maar die hebben dan niet hun foto opgestuurd.

Kampioen Zeeschuimers
Richard Kras is 5x Kampioen van 

Noord Holland geworden

NHRV-kampioen 2008
Katinka Rückert

Zaalvoetbal 1

F2

B3

Veteranen 1
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Zandvoortselaan 12
Vrijstaande karakteristiek 20-er jaren villa met erker aan de voorzijde, veranda
aan de achterzijde, souterrain (2 ruimtes), 3 slaapkamers, knusse 
zolderverdieping en zonnige achtertuin op het zuidwesten met achterom.

Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren•	
Glas in lood bovenlichtjes erker•	
Besloten achtertuin met achterom•	
Op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer•	
Woonoppervlakte ca. 150 m² •	
Perceeloppervlakte 270 m² •	

Vraagprijs  €  579.000,--

M. van St. Aldegondestraat 1
Vindt u verbouwen geen probleem en heeft u altijd al de wens gehad om een 
woning geheel naar eigen smaak en indeling in te richten…? 
Deze vrijstaande 20-er jaren woning met voortuin staat in de geliefde 
watertorenbuurt, is rustig gelegen en het strand is bijna aan de overkant van de 
woning. 

Begane grond•	 : Nog in te delen oppervlakte ca. 8.70 x 9.10
1•	 e verdieping: Nog in te delen oppervlakte ca. 8.70 x 5.2
Vliering•	 : Ruime bergvliering
Na verbouwing een heerlijke gezinswoning•	
Op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer•	
Gebruiksoppervlakte thans ca. 125 m² •	

Vraagprijs € 229.000,-- 

L’Amistraat 2
Sfeervol, mooi verbouwd woonhuis met vrij uitzicht op een rustig straatje, 
gelegen aan de rand van het oude centrum van Zandvoort. De woning heeft 
een lichte woonkamer met schoorsteen, een dichte keuken met toegang naar 
de patio en boven bevinden zich 2 slaapkamers en een moderne badkamer. Het 
centrum, scholen, strand en station bevinden zich allen op loopafstand.

Starterslening mogelijk via de gemeente!•	
Een woning om zo te betrekken•	
In centrum doch rustig gelegen •	
Geen parkeervergunning nodig•	
Goed onderhouden en sfeervol gerenoveerd sinds 2003•	
Achtergevel geïsoleerd, voorgevel gevoegd en gereinigd •	
Woonoppervlakte ca. 70 m² •	
Perceeloppervlakte 48 m²•	

Vraagprijs € 219.000,-- 

Frans Zwaanstraat 24
Deze woning beschikt over een doorzon-woonkamer, 3 slaapkamers, ruime 
zolderetage en een grote, fraai aangelegde achtertuin. 

Aan de rand van de zuid duinen gelegen•	
Voor- en achtergevel gevoegd en gereinigd•	
Geheel voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing•	
Kindvriendelijke woonomgeving•	
Centrum, scholen en openbaar vervoer op loopafstand•	
Woonoppervlakte ca. 115m² •	

Vraagprijs € 359.000,-- 

De Schelp 16
Op de begane grond gelegen 3-kamer recreatiewoning. De grootste troef 
van dit hoekappartement is de grote tuin op het zuidoosten, deels betegeld 
deels voorzien van gras. Complex De Schelp is rustig gelegen (enkel 
bestemmingsverkeer), beschikt over een riante binnentuin en men kan hier nog 
vrij parkeren voor de deur! 

Geschikt als beleggingsobject of tweede woning•	
Wordt gestofeerd/gemeubileerd opgeleverd•	
Op loopafstand van uitgestrekt duingebied•	
Centrum en strand in nabijheid•	
Vrij parkeren!•	
Woonoppervlakte ca. 40 m²•	

Vraagprijs € 129.000,-- 

Grote Krocht 14
Voor wie een royaal penthouse zoekt dat aan alle wensen voldoet….
Op ‘eenzame’ hoogte, midden in het gezellige centrum van Zandvoort, ligt dit 
prachtige royale penthouse met ruime serre, riant zonnig dakterras, 
3 slaapkamers en 2 parkeerplaatsen. 
Het kleinschalige complex residence “La Grande Caverne” beschikt over een lift 
en een inpandige parkeerkelder met bergingen. 

Ruim penthouse met veel lichtinval •	
Volledige privacy door de vrije ligging•	
Bijzonder vormgegeven hoog plafond in de woonkamer•	
Zonwering rondom •	
Berging en 2 parkeerplaatsen in de parkeerkelder•	
Midden in het centrum en toch rustig gelegen•	
Woonoppervlakte circa 140 m² •	

Vraagprijs € 695.000,-- (incl. 2 parkeerplaatsen)
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Zondag 21 juni 2009
Mannenkoor Whale City 

Sound Zaanstad
o.l.v. Martijn Hoeksema (Show- en 
Barbershopkoor bekend van Korenslag)

Locatie: Protestantse kerk, 
Kerkplein 1

Aanvang: 15.00 uur 
(kerk open: 14.30 uur)

Toegang: gratis
www.classicconcerts.nl

Het was relatief rustig op het strand zondagmiddag | Foto: Chris Schotanus

Zandvoort heeft een van de rustigste Masters-weekends ooit meegemaakt. Waar in 
het verleden, zeker in combinatie met mooi weer, misschien wel 150.000 bezoekers 
naar onze badplaats kwamen, zullen dat er nu niet veel meer dan 40.000 zijn geweest. 

Samen met de deelnemers aan het project Kwali-
teitsmeter Veilig Uitgaan (KVU), onthulde locobur-
gemeester Wilfred Tates afgelopen woensdag op het 
Raadhuisplein een bord met gedragsregels voor het 
uitgaanspubliek.

Rustig weekend tijdens Masters Bord met 
gedragsregels onthult

Formule 3 waarschijnlijk de 
belangrijkste race van het 
seizoen.

We zien ze nog voor ogen: 
de enorme files na de 
Masters of Formula 3, de be-
roemde Marlboro Masters, 
en vooral toen ze nog gra-
tis te bezoeken waren. Tot 
diep in de nacht stond het 
verkeer na afloop muurvast. 
Het circuit kreeg het afge-
lopen weekend, naar eigen 
zeggen, in drie dagen circa 
26.500 bezoekers te ver-
werken. Dat zal met name 
in de laatste twee dagen 
zijn geweest want op de 
vrijdag, toen er al races wer-
den verreden, was het bijna 
angstig stil. Op de hoofddag 
zelf, de zondag, werden al 
rond 16.30 uur de hekken en 
de verkeersregelaars rond-

meter richt zich 
hoofdzakelijk op 
het  Kerkplein, 
H a l t e s t r a a t , 
D o r p s  p l e i n , 
Raadhuisple in , 
Swaluëstraat, nog 
een paar kleine 
straatjes in het 
centrum en de 
Zeestraat. In de 
praktijk blijkt het 
een te zware taak 
en verantwoor-
delijkheid om de 
zorg om dit ge-
bied aan één par-

tij over te laten. Er komt een 
structurele samenwerking, 
waaraan alle partijen zich 
hebben verbonden.

Geheugensteuntje
Het doel van de samenwer-
king is de ondernemers hun 
eigen oplossingen en aanpak 
te laten formuleren waar-

7 239 22Actueel Actueel Tennis Sport
Wandel4daagse
succesvol verlopen

Skyline Hogeweg
verandert snel

Jongensteam 
kampioen
van Nederland

‘Master 2009’
komt uit Finland

5e jaargang • week 25
18 juni 2009

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

Nieuw bij 
SEA OPTIEK:

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Bij aankoop van een 
MIU-MIU-ZONNEBRIL

enkelvoudige 
zonne glazen op uw 

eigen sterkte GRATIS!!!!

De Mannetjes
Bord ‘Zin in 
Zandvoort’

‘Dat rustige weekend zal 
toch niet door dat bord 

zijn gekomen hè…?’

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Week 25, 15 t/m 21 juni:
Zonnekorn, donker volkoren met 
gemalen zonnepitjes en lijnzaad 

Heel € 2,25   Half € 1,15 
Tegen inlevering van de knipbon: 
4 koffiebroodjes halen - 3 betalen

Week 26, 22 t/m 28 juni:
Oerdonker € 2,25   Half € 1,15

Tegen inlevering van de knipbon:
5 witte petit pain gebakken of

ongebakken € 1,50

2 juli

Gemeentehuis gesloten

Misschien heeft het er mee 
te maken dat er twee jaar 
geen Masters op Zandvoort 
was verreden, want aan be-
langstelling van de formule 
3-coureurs en teams heeft 
het zeker niet gelegen. Voor 
hun is de Tango Masters of 

Het project KVU start-
te in november 2008. 
Raymond van Duyn, voor-
zitter van Koninkli jke 
Horeca Nederland afdeling 
Zandvoort, waarnemend 
districtschef van politie 
Peter Holla en burgemees-
ter Niek Meijer zetten toen 
hun handtekening onder 
de Kwaliteitsmeter Veilig 
Uitgaan. De kwaliteits-

om het circuit weggehaald.

Strand
Op het strand was het ook 
al geen gekkenhuis, ge-
tuigde deze luchtfoto van 
de Zandvoortse fotograaf 
Chris Schotanus. Een aan-
tal strandpaviljoens had de 
moeite genomen om een 
paar bedjes in de ‘etalage’ 
te zetten maar er werd 
niet al te veel van gebruik 
gemaakt. In het dorp was 
het allemaal pais en vree. 
“Zo een zoetsappige avond 
heb je niet veel in juni en 
dan was er vandaag nog 
de Masters ook”, klaag-
de een caféhouder in de 
Haltestraat. Ook de NS had 
de verwachtte drukte over-
schat. Het extra materieel 
dat gereed stond, hoefde 
amper te worden ingezet. 

Van ons hoeft u
geen provisie
te betalen!

Kostverlorenstraat 100 - Zandvoort
(023) 573 59 87
www.zandvoort.hypotheekshop.nl

En u krijgt 
vaak ook nog 
eens een 
lagere rente!

vervolg op pagina 3
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Gisteren (woensdag) werd op notariskantoor Van der Valk 
en Swart in Zandvoort de oprichting van de Raad van Ad-
vies EMM bekrachtigd. Deze Raad adviseert Woonstichting 
De Key Zandvoort gevraagd en ongevraagd over zaken met 
betrekking tot de lokale maatschappelijke verankering 
van De Key in Zandvoort. Ook is het de taak van de Raad te 
toetsen of de afspraken die gemaakt zijn over de realisatie 
van de plannen in Zandvoort in acht worden genomen. 

De 38-jarige orthopedagoge die maandagmiddag in Amsterdam werd neergestoken en 
aan haar verwondingen overleed, is een inwoonster van Zandvoort. Zij werkte voor hulp-
verleningsorganisatie Spirit in een opvangtehuis voor thuisloze jongeren. Haar twee col-
lega’s overleefden de steekpartij.

De mogelijkheid bestaat dat in de nabije toekomst alle schelpen van het Zandvoortse strand 
door een Katwijkse schelpenvisser met groot materieel opgevist zullen gaan worden. Deze on-
dernemer heeft bij het Hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning daarvoor gevraagd.

Bij de fusie van 31 december 
2008 tussen Woningstichting 
EMM en Woonstichting De 
Key is afgesproken dat een 
Raad van Advies zou worden 
opgericht. Deze Raad moet 
De Key scherp houden als het 
gaat om zaken als de ontwik-
keling van het woningbezit in 
Zandvoort en de positie van 
De Key in de Zandvoortse sa-
menleving.

De Raad van Advies EMM kan 
bestaan uit minimaal drie 
en maximaal zeven leden. 
Op dit moment bestaat de 
Raad uit zes leden die allen in 
Zandvoort wonen, werken of 
gewerkt hebben. Vanuit hun 
betrokkenheid bij Zandvoort 
en vanuit hun kennis, kunde 

Medewerkers van Spirit zijn 
zwaar aangeslagen na de 
steekpartij van maandag-
middag in het opvangte-
huis aan de Amsterdamse 
Weesperzijde. Spirit hield 
dinsdagochtend bijeen-
komsten waar medewer-
kers stilstonden bij het 
drama. Ook was er een ont-
moeting tussen de directe 
collega’s van de slachtof-
fers, de raad van bestuur 

De Zandvoortse strand-
pachters zijn daar op zijn 
zachts gezegd niet echt blij 
mee. “Wat is nu een strand 
zonder schelpen? Kinderen 
spelen ermee, voelen ze met 
hun blote voetjes en wij, 
de strandpachters, gebrui-
ken ze om het wegstuiven 
van zand naast onze vlon-
ders en terrasschotten te 
voorkomen”, briest één van 

en ervaring willen zij zich in-
zetten voor de volkshuisves-
ting in Zandvoort. De leden 
zijn: Maarten van Wamelen, 
voorzitter Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemers; 
Wim Fisscher, ondernemer; 
Lana Lemmens, hoofd pro-
motie & marketing VVV 
Zandvoort; Ton Laane, voor-
malig ledenraadslid EMM; 
Mini de Wolf, voormalig 
directeur SWOZ en domi-
nee Sjaak Verwijs. Maarten 
van Wamelen neemt de rol  
van voorzitter op zich. In de 
eerste vergadering, die op 
1 juli plaatsvindt, zullen de 
overige functies worden in-
gevuld. De Raad van Advies 
EMM komt circa vier keer per 
jaar bij elkaar.

van Spirit en zorgwethou-
der Marijke Vos.

De steekpartij gebeurde in 
het Poortgebouw, een op-
vangtehuis voor thuisloze 
jongeren. Een 21-jarige man-
nelijke bewoner zou de drie 
hebben neergestoken tijdens 
een gesprek over zijn agres-
sieve gedrag. De politie hield 
de verdachte later op de 
dag aan. De twee gewonde 

hen, “als die Katwijker alles 
weghaalt, duurt het weer 
een aantal jaren voordat er 
weer een redelijke hoeveel-
heid ligt.”

De Katwijker heeft de ver-
gunning aangevraagd om-
dat bij Noordwijk, door het 
plaatsen van de nieuwe zee-
wering, alle schelpen onder 
het zand zijn verdwenen en 

Woonstichting De Key krijgt 

onafhankelijk adviesorgaan

Zandvoortse overleden 

aan gevolgen steekpartij

Zandvoortse schelpen naar Katwijk?

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Dag mevrouw. Mag ik een 
broodje kroket? En een zakje 
patat mét. Héérlijk, zo nu 
en dan een vette hap aan 
de straat. In het buitenland 
mis ik dat soms. “Dat is dan 
€ 2,20”, zegt de dame in 
de patattentent, “met 50 
cent vettax wordt dat dan  
€ 2,70.” En als ik een kipbur-
ger neem in plaats van kro-
ket?. “Dan betaalt U minder 
vettax mevrouw. En o ja. Als U 
pint komt er nog 10 eurocent 
extra bij. Pintax, weet U wel?” 
Zal dit de toekomst worden? 
Geleefd door allerlei wet-
ten? Belasting betalen….We 
hebben al accijns op roken, 
benzine en alcohol. Komt er 
ook nog accijns op vet bij? 
Ongetwijfeld zijn er nog veel 
meer zaken waar we accijns 
op betalen. Fijn, dat je ook 
altijd de betaalkaart bij je 
moet hebben. Ook daar moet 
je binnenkort extra geld voor 
gaan betalen. Zelfs voor geld 
storten wordt een extra be-
drag gerekend. We moeten 
maar weer terug naar vroe-
ger. Leve de ouwe sok waar 
we het contante geld weer 
in gaan bewaren. 
Over betaalkaarten gespro-
ken. In veel plaatsen kun 
je alleen nog maar pin-
nen bij een parkeermeter. 
Gemakkelijk? Soms wel. 
Maar ook vaak ingewikkeld. 
Geen een parkeersysteem is 
gelijk. Je moet eerst drie keer 
de aanwijzingen lezen. Staat 
met piepkleine lettertjes op 
het apparaat. Leesbril verge-
ten? Dan ben je de pineut. En 
aan een wandelaar vragen 
doe je ook niet zo snel. Je 
wordt wantrouwig gemaakt 
door TV en media.
Van mijn moeder heb ik nog 
een versleten beursje. Ja, zo 
heten die dingen nu een-
maal. Platgedrukt en smoe-
zelig. Daar zit wat kleingeld 
in voor ‘je weet maar nooit’. 
Mijn oudtante zei eens: 
“ Ve r t ro u w  g e e n 
bank, alleen jezelf”. 
Verdorie. Ze krijgt nog 
gelijk ook. Eventjes 
zoeken. Help! Waar 
heb ik nog een ouwe 
sok liggen!

cartoon Hans van Pelt

Ouwe sok
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten

burgerlijke stand
6 juni - 12 juni 2009

Geboren: 
Noa Summer, dochter van: Witvoet, Klaas Jan en: Knip, 
Marjolein.
Parisa Sarina Erika, dochter van: Sauer, Maurice en: Bagheri, 
Mandana.

Ondertrouwd:
Heller, Sven en: Kalk, Laura.

Gehuwd:
Stevens, Joost Sebastiaan en: Veenhof, Josephina Petronella 
Theresia.
Vogelaar, Jaap Martijn en: Sietsema, Lindy.
Verschoor, Simon en: Wolters, Anna Maria Jacoba.
Kok, Steffan en: Rother, Małgorzata Alicja.
Dijs, Hans en: Kwakernaak, Fenna.

Overleden:
Faber, Jacobus, oud 84 jaar.
Dobrin geb. Aladin, Elaine Bibi Hadjra, oud 63 jaar.

Zondag 21 juni
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl 
10.00 uur ds. P.N. Renes van Nieuw Unicum
Afscheidsdienst

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor C. van Polvliet

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur dhr. H. Hartog

kerkdiensten 

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: Printing People Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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restaurant aan het strand
waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

Reserveren:023-5713200

www.beachclubtien.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meege-
leefd, tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man, onze geweldige (schoon)
vader, opa en zwager

Hans Wobma
Een ieder koos hiervoor een eigen manier: 
in de vorm van woorden, bloemen, bezoek of 
een luisterend oor.

Met trots kijken wij als familie terug op de 
mooie en waardige crematieplechtigheid.
Dit heeft het afscheid voor ons heel bijzonder 
gemaakt. 

 Mary Wobma-Nijkamp
 Ellen, Jeroen en Marley
 Aldo
 Henny

   22 JUNI 2001                         22 JUNI 2009

  DANNY
ZOALS DE WIND “ONZICHTBAAR” IS MAAR 

HIER ALTIJD WAAIT AAN ZEE

BEN JIJ ER VOOR ONS & GA JE “OVERAL”  
MET ONS MEE

LIEFJE BEDANKT DAT JE ER “ALTIJD”  
VOOR ONS BENT

EN DAT DE “LIEFDE” OOK NA DE “DOOD”

GELUKKIG “GEEN EINDE” KENT

XXXXXXX

medewerksters zijn buiten 
levensgevaar, maar lagen 
dinsdag nog in het zieken-
huis. Het zijn vrouwen van 32 
en 48 jaar. Een woordvoerster 
vertelde dat het verboden is  
wapens mee het Poortge-
bouw in te nemen, maar dat 
er niet wordt gefouilleerd. 
Of Spirit in de toekomst ex-
tra beveiligingsmaatregelen 
neemt, is nog niet bekend.
Bron: AT5

hij daardoor omzet verlies 
vreest. In Zandvoort liggen 
vaak redelijk wat schelpen 
en grit. De strandpachters 
laten het er niet bij zitten en 
zijn een juridische procedu-
re gestart. Vorige week heeft 
Leo Heino de zienswijze van 
de Zandvoortse strandpach-
ters tijdens een hoorzitting 
naar voren gebracht. Wordt 
vervolgt!

mee  het stappen en uitgaan 
in Zandvoort nog veiliger 
kan verlopen. De kwaliteits-
meter helpt de problemen 
goed te benoemen en sa-
men te werken aan een op-
lossing. Het bord is bedoeld 
als geheugensteuntje voor 
het uitgaanspubliek in het 
centrum van Zandvoort.

Resultaten
Tevens werden enkele re-
sultaten van het samen-
werkingsverband bekend 
gemaakt. Zo zullen de hore-
cabedrijven die bij de KVU 
zijn aangesloten een col-
lectief ontzeggingenbeleid 
voeren zoals nu al werkt 
in de gemeente Edam-
Volendam. Dat wil zeggen 

vervolg Bord gedragsregels - voorpagina

dat iemand die uit een be-
drijf verwijdert wordt, ook de 
toegang tot de andere aan-
gesloten bedrijven wordt 
ontzegt. Deze bedrijven zijn 
te herkennen aan een bordje 
met huisregels die zij bin-
nen en/of buiten hebben 
hangen. Overtreding van 
het ontzeggingenbeleid 
kan uiteindelijk leiden tot 
vervolging van het OM voor 
huisvredebreuk. 

Maatregelen
Ook zullen vanuit de ge-
meente drie taxistandplaat-
sen worden gecreëerd om 
het uitgaanspubliek zo snel 
mogelijk na het ‘stappen’ 
af te voeren: 1 op de Kleine 
Krocht en 2 in de Haltestraat. 

Met Sunparks is afgesproken 
dat zij melding zullen maken 
als er grote groepen potenti-
ele onruststokers in hun park 
verblijven. Om het wildplas-
sen zoveel mogelijk tegen te 
gaan zijn er twee vaste open-
bare toiletten geplaatst. In 
de ‘verlengde’ Haltestraat 
een voor alleen de heren en 
op het De Favaugeplein voor 
zowel de dames als de heren. 
Als laatste voorbeeld gaan 
de ondernemers samen met 
de provincie (als opdracht-
gever) en vervoersbedrijf 
Connexxion (als uitvoerder) 
rond te tafel zitten om te 
bespreken of de nachtbus, 
alleen vanaf Zandvoort rich-
ting Haarlem, weer in ere kan 
worden hersteld.
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De zomer komt er aan en gelijk stijgt het aantal meldingen over hinderlijk 

overhangend groen. Ieder jaar kun je de klok er op gelijk zetten!

Kennelijk is het zulk groeizaam weer dat er een explosie plaatsvindt van 

groei en bloei. Dat is in een kustplaats met schrale zanderige grond een 

weldaad; hoe meer groen hoe beter!

Echter niet altijd, zo blijkt uit diverse klachten en verzoeken vanuit het 

dorp. Op diverse plekken is de tuin zo weeldering dat takken hinderlijk 

aanwezig zijn op de aanliggende trottoirs en op belangrijke verkeerspun-

ten. Passerende wandelaars lopen in de overhangende takken en verkeers-

deelnemers hebben ineens minder uitzicht op kruisingen en bij uitwegen. 

De gemeente zelf doet er alles aan om te weelderige groei van openbaar 

groen binnen de perken te houden. Hetzelfde wordt verlangd van inwo-

ners. Daarom een vriendelijk verzoek om regelmatig met de snoeischaar 

deze overlast te lijf te gaan. En als u toch bezig bent is het wellicht een 

kleine moeite om onkruid voor het huis weg te halen. Op die manier 

houden we met z’n allen ZANDVOORT SCHOON!?

KNIP & SNOEI ZANDVOORT SCHOON !?

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

met 20 medewerkers van 
zijn bedrijf, in voor het goede 
doel ‘Spieren voor Spieren’. De 
groep fietst op 20 juni van 
Sedan in Frankrijk in één dag 
naar Maastricht. Natuurlijk 
heeft Emiel goed getraind om 
de steile bergen te trotseren. 
U kunt Emiel nog sponsoren 
via 06-537771550. Stichting 
’Spieren voor Spieren’ zet zich 
in voor mensen en met name 
kinderen, met spierziekten 
en ontvangt geen overheids-
steun maar is volledig afhan-
kelijk van fondsenwerving. 

Kerst

Het was zaterdag een zon-
nige dag en dus niet bepaald 
het weertype om in de sfeer 
te komen voor een kerstfeest. 
Toch was de tafel bij Herma 
en Gert Jan Bluijs gedekt voor 
een kerstdiner. De kerstboom 
stond in de kamer en de kerst-
versiering in de tuin brandde, 
zelfs een kerst CD ontbrak 
niet op deze bijzondere 
avond. Zeven scoutingvrien-
den waren in feestkledij aan-
wezig om deze ludieke avond 
te vieren. Alleen de sneeuw 
ontbrak aan het geheel: dat 
was iets teveel gevraagd. 

Veteranendag
Nederland heeft een groot 
aantal militaire veteranen. 
Niet alleen nog in leven zij-
nde militairen die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog of 
daarna zijn ingezet, maar 
ook de snel groeiende groep 
‘jonge veteranen’ die heb-
ben deelgenomen aan vre-
desmissies in internationaal 
verband. Ook Zandvoort be-
steedt op zaterdag 27 juni 
speciale aandacht aan de 
Nederlandse Veteranendag. 

Daarvoor wordt iedereen 
(veteranen en inwoners) 
door burgemeester Niek 
Meijer uitgenodigd van 
11.00 tot 12.30 uur in het 
raadhuis aanwezig te zijn. 
Er wordt op deze ochtend 
de Draaginsigne Gewonden 
uitgereikt en verder wil de 
gemeente samen met u 
nadenken over de invul-
ling voor een mogelijk ver-
volg van deze Zandvoortse 
Veteranendag. De ingang 
van het bordes is voor deze 
gelegenheid geopend. 

Traumaheli
Zondagochtend rond 
10.00 uur landde een 
traumaheli op het Zwarte 
veld. De arts kwam in de 
Hobbemastraat assistentie 
verlenen bij de reanimatie 
van een jonge baby. De pas 
3 maanden oude baby werd 
overgebracht naar het VU 
Ziekenhuis waar het helaas 
is overleden.

Zeedorpenlandschap

Op dinsdag 23 juni or-
ganiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een ex-
cursie door de duinen van 
het Kostverlorenpark; een 
prachtig natuurgebied 
met een rijke historie. Het 
blijkt bijvoorbeeld dat een 
aantal soorten planten 
sterk gebonden zijn aan 
de duinen in de omgeving 
van zeedorpen. Met name 
zijn dat bijzondere soorten 
als oorsilene, kegelsilene, 
nachtsilene en wondklaver.  
Vertrek is om 19.00 uur bij 
de ingang aan de Quarles 
van Uffordlaan. De wande-
ling duurt 1,5 uur, aanmel-
den vooraf is niet nodig en 
deelname is kosteloos.

Stank als dank

Volgens de gemeente is 
er in Zandvoort altijd een 
westenwind en daardoor 
zal het tegen de (blinde!) 
wand van de noodlokalen 
van de Mariaschool ver-
plaatste hondentoilet niet 
of nauwelijks stankover-
last veroorzaken. Er zijn 
zelfs plantenbakken plus 
2 boompjes geplaatst! 
Leuk voor de honden maar 
bepaald geen smakelijk 
gezicht voor de schoolkin-
deren die er stankoverlast 
van hebben. En dat terwijl 
de leerlingen toch al zoveel 
overlast ondervinden van 
het bouwverkeer rondom de 
school! Er is toch best een 
andere plek voor het hon-
dentoilet te vinden in het 
LDC? Maak er meteen een 
vaste plek van in plaats van 
een tijdelijke: scheelt weer 
op de kostenpost.

Fiets4daagse
Na de succesvolle wan-
del4daagse kunnen de 
fietsen uit de berging. De 
start is op 23 juni en de fi-
nish op 26 juni vanaf de 
hockeyclub, Duintjesveld 
Zandvoort. De starttijd is 
tussen 18.30 en 19.30 en  
de kosten zijn €  7,00. 
Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij  Bruna Balkenende 
(Grote Krocht), Ton Goos - 
s e n s  ( w i n ke l c e nt r u m 
Zandvoort Noord), Ver-
s t e e g e  W i e l e r s p o r t 
(Halte straat) en bij Ankie  
Miezenbeek (Haarlem-
merstaat 12) en Martine 
Joustra (Witte Veld 11).

Succes
De Zandvoorter Emiel 
Waaning zet zich, samen 

De krant lezen op internet? 
   Kijk op: www.zandvoortsecourant.nl

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 28,50 
Gerookte zalm met gemarineerde kom-
kommerlinten en mierikswortelcrème

of
Rosbiefsalade met mosterddille  

dressing en pijnboompitten
iii

Lamsboutje met tijm, rozemarijn en 
knoflook

of
Gebakken vis van de dag 

met provençaalse tomatenroomsaus 
iii

Dame blanche

Geopend van dinsdag t/m zondag
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

De beste muziek, dans en entertainment: beleef 't mee!
Zaterdag 20 juni, aanvang 21.00 uur:

Flamenco Original
por: Mario Garcia Blanco

é Amigo's
Eén van de bekenste zangers/dansers in Nederland!

Binnen de Flamenco komen zang, gitaar, palmas (klappen) en
dans samen en vormen samen deze passionele cultuur.

Zie www.oomstee.nl voor verdere informatie.

Flamenco Café Oomstee

BBQ avond bij de Albatros
Vanaf  heden elke donderdagavond 

bij de Albatros gamba’s van de BBQ.
Broodje met aïoli

Gamba’s met frites en salade
€ 19,50 p/p

Haltestraat 26 - Zandvoort
023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl

verse oesters, gevolgd door 
een meer dan uitstekende 
haring die, vergezeld van 
een Corenwyn, gretig werd 
genuttigd. Het afsluitende 
onbeperkt gebakken vis 
eten was ook een feest. Dit 
alles werd gelardeerd met 
optredens van onder andere 
Gré v.d. Berg met haar accor-
deon, Ad Goossens als een 
volmaakte troubadour, het 
grote draaiorgel van Broer de 
Jong speelde oud-Hollandse 
liedjes en het Rotterdamse 
shantykoor Barend Fox trad 
op. Voor de kinderen was  
er een springkussen van 
Victor Bol en dorpsomroeper  
Klaas Koper praatte alles aan 
elkaar. Het feest was een  
lustrum waardig!

Het jaarlijkse Haringhappen bij strandpaviljoen Thalassa heeft weer honderden lief-
hebbers van de Hollandse Nieuwe naar het strand getrokken. Dit jaar stond het feest 
van de familie Molenaar niet alleen in het teken van het zilte zeebanket maar ook van 
KiKa, de bekende organisatie die strijd voor kinderen kankervrij. Totaal werd er afgelopen  
zaterdag € 3163,35 bij Thalassa opgehaald.

Haringhappen voor KiKa succes

Huig Molenaar vertelt over zijn passie: vis

Huig Molenaar en zijn gezin 
hadden een aantal acties ver-
zonnen waarmee geld voor 
KiKa werd opgehaald. Overal 
stonden bussen waarin goed 
werd gedoneerd, alle fooien 
van de medewerkers van die 
dag gaan naar KiKa, 10% van 
de drankomzet eveneens. 
Als klap op de vuurpijl had 
de creatieve ondernemer 
een loterij georganiseerd 
met schitterende prijzen, 
die ook nog eens extra voor 
KiKa opleverde. Zijn gasten 
moesten het gewicht van 
een prachtige tarbot raden 
die hij ze toonde. Degene 
die het gewicht raadde 
(7,863 kg.) of er het dichts 
bij kwam, won een volledig 
verzorgde dag, dus met lig-

bedden, lunch, uitgebreid 
diner en de nodige drankjes, 
bij Thalassa. De gelukkige die 
deze prachtige prijs in ont-
vangst mocht nemen, was  
E. van Dam uit Zandvoort.  
De 2e prijs, een volledig ver-
zorgd uitgebreid diner voor 
2 personen bij Thalassa was 
voor Helen Meijer, de echtge-
note van Zandvoorter van het 
Jaar Marcel Meijer. De derde 
prijs, een uitgebreide lunch 
bij Thalassa, ging naar Wil 
van Houten uit Amstelveen. 

Feest
Door al deze acties zou men 
bijna het Haringhappen 
vergeten. Molenaar begon 
met zijn gasten te trakteren 
op huisgerookte zalm en 

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Strandpaviljoen Thalassa 18
Het haringhappen was weer groots!

Wij bedanken voor hun inzet en medewerking:

Haring - Haringhandel A. Hoek - Katwijk
Boot vol vis - Dutch Seafood - IJmuiden
Oesters en mosselen - Adri en zoon uit Yerseke
Dorpsomroeper - Klaas Koper
Accordeon - Gré van den Berg
Gitaar/zang - Ad Goossens
Orgel - Broer de Jong
Springkussen - Victor Bol
Boot - Kema Zandvoort
Shanty koor - Barend Fox

Het gewicht van de tarbot was: 7863 gram
Eerste prijs:  Mevr. E. van Dam - Zandvoort
Tweede prijs: Mevr. H. Meijer - Zandvoort
Derde prijs: Mevr. W. van Houten - Amstelveen

Het team van Thalassa!

Ook onze trouwe krantenbezorgers gaan wel eens op vakantie. 
Daarom zoeken wij voor de komende vakantieperiode 

invallers voor diverse wijken

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij 
ZVO Verspreiders, tel. 06-1139 1478

of mail uw gegevens naar info@zvo-verspreiders.nl 
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Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Van Lennepweg 65-13 Hogeweg 59 rood De Favaugeplein 21-34

Deze IDEALE en ROYALE EENGEZINSWONING is GUNSTIG gelegen ten 
opzichte van het centrum, strand en de basisscholen. Het beschikt over een 
prettige living met een schuifpui naar het zonnige balkon, een moderne 
keuken v.v. div. inbouwapparatuur, 4 slaapkamers, een super badkamer v.v. 
een whirlpool, separate douchehoek en een 3e toilet! De UITERMATE ZON-
NIGE tuin op het ZUIDEN maakt het woongenot helemaal compleet!!

•	 Kijkdag dinsdag 23 juni a.s. van 19.30 tot 20.30 uur!
•	 Woning in goede staat van onderhoud;
•	 Het beschikt over 2 badkamers; 
•	 Woonoppervlakte van ca. 130 m2;
•	 Keuze notaris verkoper;
•	 Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Dit TOTAAL GERENOVEERDE 3-kamer appartement is gelegen op een BIJ-
ZONDER AANTREKKELIJKE locatie in het levendige centrum nabij het strand 
en op loopafstand van het NS station. Het beschikt over een woonkamer 
met een fraaie keuken, een royale slaapkamer, een computerkamer, een 
moderne badkamer en een balkon over de gehele breedte om in de middag 
heerlijk van de zon te genieten. 

•	 Kijkdag dinsdag 23 juni a.s. van 19.30 tot20.30 uur!
•	 Volledig gerenoveerd met behoud van kenmerkende details;
•	 Woning in uitstekende staat en zo te betrekken;
•	 Interessant voor starters, singles en echtparen;
•	 Gemeentelijk monument;
•	 Woonoppervlakte ca: 55 m2;
•	 Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Op een fantastische locatie geniet u in dit tweekamer appartement iedere 
minuut van het grandioze uitzicht over de Noordzee met de kustlijn. Het 
appartement is gelegen op de 6de verdieping van het appartementen-
complex “De Rotonde” welke is v.v. 2 liften, een berging en een aparte, 
algemene fietsenstalling in de onderbouw.

•	 Kijkdag woensdag 24 juni a.s. van 19.30 tot20.30 uur!
•	 A-1 locatie aan het strand met een fantastisch uitzicht; 
•	 De servicekosten bedragen € 228,= per maand (incl. o.a. voorschot 

stookkosten en water);
•	 Zo te betrekken, licht en zonnig appartement, goed onderhouden 

gebouw;
•	 Woonoppervlakte ca. 50 m2, inhoud ca. 140 m2.
•	 Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

!!! 2 X UNIEKE KANS !!!

nieuw!
nieuw!

kijkdag	dinsdag	23	juni	a.s.	19.30	-	20.30	uur! kijkdag	dinsdag	23	juni	a.s.	19.30	-	20.30	uur! kijkdag	woensdag	24	juni	a.s.	19.30	-	20.30	uur!

zeezicht!

Hoe werkt het?
1)  Bezichtig de woning
2)  Inschrijven bij Greeven Makelaardij
3)  U ontvangt een inlogcode
4)  De internetverkoop bij opbod start
5)  U koopt uw droomhuis voor een transparante prijs!!

unieke	kans:	
de internetverkoop bij opbod voor de Max Euwestraat 7 
vindt plaats op Vrijdag	26	juni	a.s.	oM	17.00	uur

De internetverkoop bij opbod voor de Van Ostadestraat 23 
vindt plaats op donderdag	2	juLi	a.s.	oM	17.00	uur
Voor deelname dient u zich aan te melden bij Greeven Makelaardij o.g.

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Max Euwestraat 7 Van Ostadestraat 23 Zandvoort

Deze ruime en luxe 2-onder-1-kapwoning heeft een 
voor- en achtertuin, een berging, een oprit voor 
een auto, een uitgebouwde woon- en eetkamer, 

een werkkamer, een moderne keuken, 2 slaapkamers op de 
eerste verdieping, een zeer royale en luxe badkamer en de 
mogelijkheid voor 2 extra slaapkamers op de 2e etage. 
Wij nodigen u graag uit voor een rondleiding in deze zeer 
prettige woning!

Bijzonderheden:  
•	 2-Onder-1-kap-woning op een zéér aantrekkelijke locatie;
•	 Bouwjaar ca. 1990,  zeer goed geïsoleerd en 

geheel gerenoveerd in 2008;
•	 Perceelgrootte 249 m2, woonoppervlakte ca. 170 m2;
•	 Zie onze website voor digitale plattegronden.

KIJKDAGEN: 
•	 Zaterdag 20 juni a.s. van 11:00 tot 13:00 uur
•	 Maandag 22 juni a.s. van 19:30 tot 20:30 uur

Deze KARAKTERISTIEKE én HALFVRIJSTAANDE woning 
met ZOMERHUIS is gelegen nabij het centrum van 
Zandvoort, het strand en het NS station. Het beschikt 

over een ruime voor- en achterkamer, de verzorgde keuken en 
de moderne badkamer zijn recentelijk vernieuwd, 3 slaapkamers 
én er is een gastenverblijf c.q. zomerhuis. Vele fraaie details zijn 
in de woning behouden gebleven zoals o.a. het glas-in-lood, de 
fraaie kamer-en-suite deuren en de hoge plafonds.
Wij nodigen u graag uit voor een rondleiding in deze woning!

Bijzonderheden:  
•	 2-onder-1-kap woning met zomerhuis;
•	 Balkon en een voor- en achtertuin;
•	 Woonoppervlakte ca. 100 m2, zomerhuis ca. 25 m2, perceel-

grootte 148 m;
•	 Zie onze website voor digitale plattegronden en meer informatie.

KIJKDAGEN: 
•	 Zaterdag 27 juni a.s. van 11:00 tot 13:00 uur
•	 Maandag 29 juni a.s. van 19:30 tot 20:30 uur

unie
ke	

kans
! unie

ke	

kans
!

oude vraagprijs 
€ 549.000,= k.k.

nu VanaFPRijS 
€ 449.000,= k.k.

oude vraagprijs 
€ 339.000,= k.k.

nu VanaFPRijS 
€ 269.000,= k.k.

tisch steentje aan bij door 
hun gulle gaven aan de or-
ganisatie. 

Dinsdag 9 juni ging de wan-
delvierdaagse met veel zon-
neschijn en heerlijke tem-
peraturen van start in het 
clubhuis van de Zandvoortse 
Hockeyclub. Het aantal in-
schrijvingen, waaronder op-
vallend veel kinderen deze 
keer, zorgde voor een nieuw 
record. Woensdagavond 
begon droog, maar rond 
20.00 uur begon het te 

meteen een groot succes. 
Omdat de animo bij de cli-
enten van Nieuw Unicum 
om de dieren te verzorgen 
zo groot is en de oppervlak-

Vrijdag was traditiegetrouw de feestelijke finale-etappe 
en de intocht met drumband op het Kerkplein. Loco-bur-
gemeester Tates kweet zich perfect van z’n taak om de 
deelnemers persoonlijk te eren met het opspelden van 
de gebruikelijke eremedaille. Familie en belangstellenden 
zorgden voor de feestelijke attributen om de vele enthou-
siaste lopers van deze wandelvierdaagse met respect te 
ontvangen. 

Eindelijk was het dan zover! Op 10 juni stond de deur van 
de grandioos verbouwde boerderij van Nieuw Unicum 
wagenwijd open. Onder grote belangstelling en in te-
genwoordigheid van een delegatie van de kinderen van 
de Maria basisschool kon iedereen de twee keer zo grote 
ruimte bewonderen.

Meer jeugd bij Zandvoortse Wandelvierdaagse 2009

Feest voor mens en dier bij Nieuw Unicum

De  laatste meters achter de drumband aan

De varkentjes op de boerderij

Dag vier ging door de Waterleidingduinen

Na afloop was het 
Kerkplein één feestende 
massa van de bijna 600 
deelnemers en verwanten 
en werd er volop gespro-
ken over de persoonlijke 
prestaties en de afgelegde 
routes. Maar ook over de 
allesomvattende inzet van 
ruim 40 vrijwilligers die als 
organisator, als limonade-
schenker of schenkster, als 
controle-funtionaris of als 
verkeersregelaar werden 
ingezet. Vele ondernemers 
droegen daar een fantas-

tekst en foto Nel kerkman

Sinds de start in mei 2005 
was de arbeidsmatige dag-
besteding ‘de Boerderij’ al 

miezeren. Dat betekende 
dat de 10 km. lopers uitein-
delijk nog een kleine regen-
tegenvaller te verwerken 
kregen. Donderdag was het 
droog en heerlijk zonnig 
tot rond 19.30 uur, waarna 
het aardig betrok. De route 
door de Zandvoortse dui-
nen met onder andere het 
Duinpieperpad was zeer 
aantrekkelijk voor alle deel-
nemers. De 5 km. lopers 
werden via de tunnel onder 
het spoor weer teruggeleid 
naar Zandvoort, terwijl de 
10 km. lopers de route via 
de Boulevard weer terug 
moesten vinden. Gelukkig 
geen regen deze keer. Zonnig 
en zeer goed te lopen was 
de route op de afsluitende 
dag. De 10 km. lopers be-
zochten de Amsterdamse 
Waterleidingduinen via de 

te voor het aanbod veel te 
klein, werd besloten tot uit-
breiding van het gebouwtje. 
Met onder andere donaties 
van Stichting Vrienden van 
Nieuw Unicum is het ge-
lukt om een prachtig groot 
complex voor mens en dier 
te realiseren.

Veestapel
Niets is mooier dan zelf je 
dieren te verzorgen en te 
knuffelen maar soms is dat 
best moeilijk, vooral met 
een lichamelijke beper-
king. Toch is het bij Nieuw 
Unicum mogelijk om deze 
activiteit aan te bieden. In 
speciaal verhoogde hokken, 
zodat iedereen er met zijn 
rolstoel bij kan, verblijven ko-
nijnen, cavia’s en chincilla’s 
in de binnenruimte van de 
boerderij. Daarbuiten zijn 
er schapen, geiten, 2 pony’s, 

ingang tegenover Nieuw 
Unicum. Een heerlijk rustige 
route die door circa 40 lange-
afstandlopers werd gebruikt. 

De laatste honderd meter 
werd volgens traditie weer 
achter de al jarenlange 
trouwe drumband via de 
Grote Krocht volbracht. Een 
wandelvierdaagse van al-
lure die op 23 juni alweer 
wordt vervolgd door de 
fietsvierdaagse. Het aantal 
deelnemers voor de triatlon 
(wandelen, fietsen en zwem-
men) groeit gestaag en de 
intense belangstelling voor 
de speciale trofee maakt het 
organisatieteam alleen maar 
blij. Nog blijer worden ze als 
u zich ook eens vrijwilliger 
aanmeldt. Een leuke job die 
zeker door iedereen wordt 
gewaardeerd!

kippen en duiven die de 
veestapel compleet maken. 
Sinds kort wonen er twee 
minivarkens met de toepas-
selijke namen Spekkie en 
Zwoerdje. De kinderen van 
de Maria basisschool heb-
ben met de opbrengst van 
een kaartenactie (€ 2000) 
de varkenswens in vervul-
ling laten gaan. Omdat de 
oude volière niet meer aan 
alle wensen voldeed is, door 
een schenking van een over-
leden cliënt, een nieuwe vo-
lière aangeschaft die nu 
naast de Boerderij gelegen 
is. De begeleiders Bertha van 
Wilgenburg en Paul Bäer zijn 
apentrots op hun heerlijk 
lichte en ruime werkplek. 
“Nu kunnen we eindelijk aan 
een dubbel aantal cliënten 
leuke activiteiten aanbieden. 
Geweldig toch? Iedereen 
heel hartelijk bedankt.”

VVV Zandvoort informeert u de komende weken 

over verschillende zaken waarvoor u als bewoner 

van Zandvoort ook bij de VVV terecht kunt. Deze 

week meer informatie over het

Cadeaubonnen!

Heeft u een cadeau nodig en weet u niet wat 
u moet geven? VVV Zandvoort heeft alle be-
langrijke cadeaubonnen in verschillende gen-
res: de VVV Irischeque, de nationale diner-
cheque, de theater- en concertbon, de bol.
com-bon en de nationale bioscoopbon. De 
VVV Irischeque kunt u zelfs in ruim 70 winkels 
in Zandvoort besteden. U kunt ons dan ook dé 
cadeaubonnenwinkel van Zandvoort noemen. 
Onze cadeaubonnen hebben de grootste dek-
king in Nederland en zijn daarom bij iedere 
gelegenheid geschikt om te geven.

Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar bij
VVV Zandvoort, Bakkerstraat 2/B 
Telefoonnummer: 57 379 33
E-mail: marketing@vvvzandvoort.nl

ADVERTENTIE_A4.indd   1

17-09-2008   17:01:04

Welke cadeaubon u ook zoekt, u vindt ‘m bij de VVV. Kijk ook op www.vvvzandvoort.nl

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

evenementen agenda
juni
20  

21 

21  

21  

23-26 

28  

28  

28  

28  

Strandbridgedrive - Bij 12 strandpaviljoens, 
10.30 – 17.30 uur

Woman & Wheels - Circuit Park Zandvoort  

Muziekpaviljoen - Building on Sand 
(bewonersband Nieuw Unicum) + 11 jarige 
Saxofonist Remy. 13.30 -16.00 uur

Mainstream Jazz Combo - Take Five, 
aanvang 16.00 uur

Fiets Vierdaagse - Zandvoort

Muziekpaviljoen - Salonorkest Café Noir 
(salonorkest dat muziek van begin 20’er jaren 
doet herleven met een repertoire tussen licht 
klassiek en ragtime). 13.30 – 16.00 uur

Beach Hockey toernooi - Strandpaviljoen 3 Zout 

Boekenmarkt - Gasthuisplein Zandvoort

Rommelmarkt - Jaarlijkse buiten-rommelmarkt 
van Pluspunt



8 9

Zandvoortse Courant • nummer 25 • 18 juni 2009

basisonderwijs, die al tijdens 
of na de zomer kunnen star-
ten bij ons.”

De School kent een onder-
wijsprogramma van 50 
weken per jaar en is met 
uitzondering van de kerst-
vakantie alle werkdagen ge-
opend vanaf 08.00 uur tot 
18.00 uur. Terwijl ander scho-
len tijdens de zomervakantie 
gesloten zijn, gaan de lessen 
op De School gewoon door. 
Zelfs de verbouwing brengt 
hierin geen verandering. 
Vanzelfsprekend wordt er 
op ‘De School’ niet alle uren 
geleerd. Het unieke dagritme 
en de langere schooldag ge-

schijnen met 8 grote luxe ap-
partementen en 1 penthouse. 
Er zijn daarin nog enkele 
plaatsen vrij. Het verzoek van 
de Zandvoortse gemeente-
raad om vanaf de Hogeweg 
een doorkijk te laten naar de 
Protestantse kerk, is door de 
ontwikkelaars gehonoreerd. 
Tussen Pandora en Op den 
Hoogen Weg zal een strook 
niet bebouwd worden zodat 
deze doorkijk blijft bestaan.

Tegenover de Poststraat 
krijgt het ‘Huis met de 
Dolfijnen’ steeds meer vorm. 
Dit appar tementengebouw 
krijgt 4 appartementen. Het 
pand tussen deze locatie 
en het Mensinkhuis, wordt 
binnenkort eveneens aange-
pakt. Daar zal een 5 verdie-
pingen hoog gebouw, Villa 
Flora, komen met evenveel 
appartementen. Het al ge-
noemde Mensinkhuis zal 
door woonstichting De Key 
worden omgetoverd tot een 
plek waar bewoners van 
Nieuw Unicum (semi)zelf-
standig kunnen wonen.

Residence Cocarde, dat ge-
bouwd wordt op de plaats 

Het gaat goed met de Zandvoortse basisschool De School. De School gaat deze zomer 
extra leslokalen creëren. De gemeente Zandvoort stelt middelen ter beschikking zodat 
het leerlingenaantal verdubbeld kan worden. Ook wordt het team van leerkrachten ver-
der uitgebreid. De School is voorlopig gevestigd in de voormalige Gereformeerde kerk 
aan de Emmaweg. 

De ‘skyline’ van het hoogste gedeelte van de Hogeweg heeft 
de afgelopen 7 jaar de nodige veranderingen ondergaan. 
Op dit moment wordt er op een drietal locaties nog hard 
gewerkt, is een plaats, naast het ‘Huis met de Dolfijnen’ in 
ontwikkeling en het allerlaatste stukje, nummer 26, zal in 
ontwikkeling genomen worden. Als dat alles zijn beslag 
heeft gekregen, heeft Zandvoort aan de dorpsrand, bij bin-
nenkomst, een uitstraling van allure gekregen.

De School gaat uitbreiden

‘Skyline’ Hogeweg wordt ingrijpend veranderd

De School in de voormalige Gereformeerde kerk

Het aanzicht van de Hogeweg verandert snel

Marjolein Ploegman, direc-
trice van De School: “De 
voormalige kerk biedt De 
School de ruimte en de 
functionaliteit om het bij-
zondere onderwijskarakter 

Als eerste kreeg op de plaats 
waar vroeger bakkerij Balk 
gevestigd was Residence 
Phoenicië gestalte, al snel ge-
volgd door het appartemen-
tencomplex ‘Op den Hoogen 
Weg’, waar hotel Cocarde 
heeft gestaan. Menige 
Zandvoorter had gemengde 
gevoelens maar spreekt nu 
toch zijn of haar waardering 

gestalte te geven. Dank - 
zij de extra capaciteit kun-
nen we een wachtlijst  
voorkomen. We hebben 
weer plaats voor leerlingen 
uit alle groepen van het  

uit voor het fraaie gebouw. 
Daarachter verrees op de 
plaats van de voormalige 
nogafabriek ‘Ivanovic’ het 
complex ‘Oranjehof’.

Nu het Posthuis, op de hoek 
van de Poststraat, met de 
grond gelijk is gemaakt, zal 
op die plek het appartemen-
tencomplex Pandora ver-

Wil jij deze zomer werken én vakantie vieren?
Dan is de thuiszorg misschien wat voor jou!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vakantiekrachten 
die onze cliënten willen helpen in de huishouding.

Ben jij:
•	 18	jaar	of	ouder
•	 hulpvaardig,	sociaal	én	zelfstandig	

Wil jij:
•	 op	de	fiets	naar	je	werk
•	 je	eigen	werktijden	bepalen

Neem	dan	contact	op	met	Elbrich	Jorritsma	via
telefoon	06	-	51	24	65	02	of	stuur	een	e-mail	
naar: vakantiewerk@vivazorggroep.nl 

Meer	informatie:	www.vivazorggroep.nl

Zoekt:
Vakantiekrachten

SPA & Beauty Zandvoort

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Ultieme kwaliteitstijd voor uzelf

Only Quality Has A Future
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Hogeweg 29 - 2042 GD Zandvoort
T +31(0)23 5738202
F +31(0)23 5735028

E info@alessandro-spa.nl
www.alessandro-spa.nl

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

ven volop mogelijkheden om 
extra vakonderwijs te volgen. 
Bijvoorbeeld muziek, drama, 
yoga, Engels (vanaf groep 1), 
kookles en het lunchproject. 
Het laatste houdt in dat kin-
deren in groepjes zorgen voor 
een gezonde maaltijd voor 
de hele schoolgemeenschap. 
Daarnaast mogen ouders zelf 
kiezen wanneer ze hun vakan-
ties inplannen. Het bijzondere 
karakter van De School trekt 
kinderen uit de gehele regio 
Zuid-Kennemerland aan.

Voor geïnteresseerde ouders 
worden op donderdagavond 
25 juni van 20.00 tot 22.00 
uur en op verschillende data 
in juli en augustus informa-
tiebijeenkomsten georga-
niseerd in het gebouw van 
De School, Emmaweg 22 in 
Zandvoort. Op de website 
www.deschool.nl kunt u de 
actuele data vinden. 

waar vroeger hotel Doppen-
berg en pension Klein 
Cocarde gevestigd waren, 
wordt een complex met 12 
appartementen en 2 pent-
houses. Overigens zijn in dit 
complex nog een drietal ap-
partementen beschikbaar. 
Wat dan nog overblijft op 
de ‘kop’ van de Hogeweg is 
nummer 26, maar daar heeft 
een ontwikkelaar zich onder-
tussen over gebogen.

Al deze activiteiten zijn het 
gevolg van gemeentelijk 
beleid: forse gebouwen aan 
de rand van de dorpskern, 
en passen perfect in het 
Beeld/Kwaliteitsplan van 
de gemeente Zandvoort. 
In datzelfde kader wordt 
bijvoorbeeld ook de plaats 
ontwikkeld waar vroeger 
de Zeestraat Apotheek was 
gevestigd. Ook hier zal een 
appartementencomplex ver-
rijzen. Het nieuwe gebouw 
Villa Asteria, op de Zeestraat, 
is eveneens daaruit voortge-
vloeid. Wilt u meer informa-
tie over al deze projecten, 
surft u dan naar www.debi-
ase.nl of www.huismetde-
dolfijnen.nl.

door Erna Meijer

Zoals bekend is het momenteel niet makkelijk om uw huis 
tegen een goede prijs te verkopen. Nu kan dat probleem 
niet worden opgelost door een blik met potentiële kopers 
open te trekken, maar er is wel een andere manier om uw 
huis onder de aandacht te brengen. Hiervoor kunt u terecht 
bij Yvette Willemse, die onlangs is gestart met 4saleStyling. 

Willemse richt zich professio-
neel op het verkoopklaar ma-
ken van woningen, met het 
doel het huis zó te presente-
ren dat het aantrekkelijk ge-
maakt wordt voor een breed 
kooppubliek. De kans wordt 
zodoende vergroot op een 
aannemelijk bod, een snel-
lere verkoop en een hogere 
opbrengstwaarde. Klanten 
van makelaarskantoor Cense 
& Van Lingen kunnen reeds 
van haar diensten gebruik 
maken, maar ook particulie-
ren kunnen rechtstreeks een 
beroep op haar doen.

Yvette volgde een professio-
nele opleiding Verkoopstylist 
Onroerend Goed en is als 
gecertificeerd lid aangeslo-
ten bij het LNV, de landelijke 
koepelorganisatie. “Wonen is 
totaal iets anders dan verko-
pen, u verkoopt uw huis en 
niet uw thuis. Als bewoner 
ervaart u uw eigen huis na-
melijk heel anders dan ie-
mand die uw woning komt 
bezichtigen. Presentatie is 
het sleutelwoord. Het is na-
melijk heel belangrijk dat de 
woning zo neutraal mogelijk 
overkomt. Afgezien van het 
gebruik van te uitgesproken 
kleuren is het verstandig 
om persoonlijke zaken zo-
als foto’s, verzamelingen of 
schilderijen (tijdelijk) te ver-
wijderen.” 

Verkoopstyling is heel con-
creet, bereikbaar voor elk 

4saleStyling

budget en op maat af te 
spreken, variërend van een 
verkort mondeling advies 
tot de volledige uitvoering. 
In dat laatste geval werkt 
zij samen met andere 
Zandvoortse bedrijven, zoals 
Cane & Co, Ed O’nel, Addie 
Ottho en de greenkeepers 
van Open Golf Zandvoort, 
die zonodig de tuin onder 
handen kunnen nemen. 
“Bij een verkort mondeling 
advies, dat ongeveer 1 uur 
duurt en slechts € 90,- kost, 
kijk ik door de ogen van een 
mogelijke koper en signaleer 
ik zowel de positieve als de 
negatieve punten en proef 
ik de atmosfeer. Men krijgt 
een mondeling advies over 
de te nemen maatregelen 
met aansluitend een schrif-
telijke terugkoppeling met 
prioriteiten, tips over inde-
ling, functionaliteit, lichtin-
val, sfeer en gebruik van ac-
cessoires en een checklist. 
Een uitgebreid consult, dat 
2,5 uur duurt, kost € 190,-. 
Daarnaast is het mogelijk 
om het benodigde werk 
(gedeeltelijk) aan mij uit te 
besteden”, aldus de zeer ge-
motiveerde onderneemster. 

Voor een nadere kennis-
making en een vrijblij-
vende toelichting op haar 
werkwijze kunt u bel-
len of mailen met Yvette 
Willemse 06-20297605 
of mail@4salestyling.nl. 
www.4salestyling.nl

3- GanGen weekmenu
Voorgerecht

Oesters “Rockefeller”
Oesters uit de oven gegratineerd met verse 

bladspinazie en parmezaanse kaas.
Of

1/2 Dozijn escargots
wijngaardslakken uit de oven met kruidenboter.

Hoofdgerecht
Zalm “ en Papilotte “

met zomerse groentes gestoomde zalmmoot 
geserveerd met aardappelpuree en

beurre blanc.
Of

Surf n Turf: Tournedos en Gamba’s
Gebakken Tournedos en gamba’s met knoflook 

geserveerd met frites en salade

Dessert
Crème Brûlée

menu € 32,50 

Haltestraat 26 - Zandvoort
023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl

4- GanGen kReefTmenu
Voorgerecht
kreeftencocktail

Cocktail van rivierkreeftstaartjes
geserveerd met toast.

Tussengerecht
Bisque Homard

Licht gebonden kreeftsoep met een gebakken 
gamba, room en aan tafel afgemaakt  

met een scheutje cognac.

Hoofdgerecht
Hele kreeft Thermidor 

met verse bladspinazie, beurre blanc en 
gegratineerd met parmezaan, 
geserveerd met tagliatelle.

Dessert
Sorbet

kreeftmenu € 44,50 p/p
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Cheque voor Jeroen Bluijs

C U L T U U R

Jeroen Bluijs woont onge-
veer 1 kilometer van het 
Kizito Babies Home, een 
onderdeel van KiBaHome, 
en heeft een boerenbedrijf 
met 18 koeien. Hij produ-

Barbershop Showkoor Whale 
City Sound werd in september 
1986 opgericht in Zaandam. 
De naam van het koor is ont-
leend aan de walvisvaarthis-
torie van de Zaanstreek en 
Zaandam is nog steeds de 
thuishaven van het koor. De 
muziek die Barbershop heet, is 
een gemakkelijk in het gehoor 
liggende manier van close 
harmony singing. Het heeft 

Een bijzondere bijdrage 
aan deze tentoonstel-
ling vormen de schil-
deringen op papier en 
doek van de door de 
Cobrabeweging geïn-
spireerde kunstenaar 
Paulus Haanschoten 
(1925-2005). Verder zijn 
in de expositieruimte 
van het Zandvoorts 
museum de prachtige 
collectie tekeningen, 
collages en schilderijen 
van Cobrakunstenaar 
Eugène Brands (1913-
2002) tentoongesteld. 
Het werk van Brands, 
die voor het eerst in 1939 in 
het Zandvoorts raadhuis ex-
poseerde, is na 70 jaar weer 
in Zandvoort terug. Wat de 
beide kunstenaars gemeen 
hebben, is hun bijzondere 
manier van schilderen en 
de badplaats Zandvoort als 
woon- en werkgebied.

Paulus Haan schoten 
Paulus Haan schoten werd 
in 1925 in Amsterdam 
geboren. Ondanks dat 
Haanschoten een jaar aan 
de Rijksnormaalschool heeft 

Kunstkracht 12-boekje 
levert € 350 op

Barbershopkoor bij Classic Concerts

Cobra in Zandvoort

Het boekje met verhaaltjes en tekeningen van kinderen, 
dat onder auspiciën van BKZandvoort werd uitgegeven 
en bij de laatste Kunstkracht 12 ten doop werd gehouden, 
heeft het mooie bedrag van € 350 opgeleverd. Afgelopen 
vrijdag kreeg Gert-Jan Bluijs een cheque overhandigd, die 
is bestemd voor zijn broer Jeroen die in Oeganda leeft en 
werkt en zich inzet voor weeskinderen.

Komende zondag is het Barbershop Showkoor Whale City Sound uit Zaandam te gast in 
de Protestantse kerk in het kader van de Kerkpleinconcerten van Classic Concerts. Ruim 
vijftig mannen, variërend in de leeftijd van 16 jaar tot 65+, zingen speciale arrangementen 
die worden ondersteund door een dynamische choreografie.

Als kunstliefhebber mag u de nieuwe tentoonstelling 
‘Cobra in Zandvoort’ niet missen. Deze tentoonstelling is 
mede tot stand gekomen door hulp van Willem de Win-
ter, eigenaar van kunstgalerie E.J. van Wisselingh & Co. en 
verzamelaar Wilgerd Smeenck. Cobra in Zandvoort is van 
27 juni tot en met 30 augustus 2009 te bezichtigen in het 
Zandvoorts Museum. 

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

ceert yoghurt en kaas en 
leidt kansarme jongeren 
op tot boer. Hij ondersteunt 
KiBaHome door de leiding 
van het weeshuis te assis-
teren. In overleg met de zus-

gestudeerd, was hij voorna-
melijk een autodidact. In 1952 
verhuist hij, net als Brands, 
naar Zandvoort. Hij schilder-
de hoofdzakelijk op papier 
en werd daarbij geïnspireerd 
door de kunstenaars van de 
Cobrabeweging. Dit is duide-
lijk in zijn werk terug te zien. 

Eugène Brands 
E u g è n e  B ra n d s  w e rd 
in  1913 , eveneens in 
Amsterdam, geboren. Na 
zijn studie reclameteke-
nen aan de Amsterdamse 

ters worden de prioriteiten 
bepaald van wat als eerste 
moet worden aangepakt. 
Hij vraagt offertes aan en 
houdt als ‘man’ toezicht op 
de aanschaf van de mate-
rialen, goederen en de uit-
voering van de projecten. 
De financiële middelen die 
KiBaHome tot haar beschik-
king krijgt voor extra voed-
sel en personeel en het 
verhogen van de salarissen 
gaan via hem.

“Een heel mooi bedrag dat in 
Oeganda bijna een kapitaal 
is. Hier kan heel veel van wor-
den gedaan”, zei zijn broer 
Gert-Jan. De cheque werd 
hem overhandigd door Mona 
Adegeest van BKZandvoort, 
in het bijzijn van een aantal 
leden. Overigens is het boek-
je nog steeds te koop en zul-
len de verdere opbrengsten 
eveneens naar het goede 
doel gaan.

Kunstnijverheidsschool, be-
viel het werken in de prak-
tijk  hem matig. Hij besloot 
om midden in de crisisjaren 
vrij kunstenaar te worden. 
Samen met zijn ouders ver-
huisde Brands in 1936 naar 
Zandvoort. Hier begon hij 

te experimenteren, te 
tekenen en te schil-
deren. De experimen-
tele wereld van Brands 
maakte grote indruk op 
Karel Appel, Constant en 
Corneille, die in de loop 
van 1948 steeds duide-
lijker plannen hadden 
om een Nederlandse 
Experimentele Groep 
te vormen. Zij wilden 
Brands daar absoluut 
bij hebben. Brands, die 
toen niet meer zoals 
deze schilders aan het 
begin van zijn ontwik-
keling stond, en bo-
vendien een introverte 

kunstenaar genoemd kan 
worden, voelde niets voor het 
groepsidee. Maar uiteindelijk 
zwichtte hij toch en sloot 
zich in augustus 1948 aan 
bij de groep, die in novem-
ber van hetzelfde jaar deel 
zou worden van de interna-
tionale Cobrabeweging. Toch 
is Brands wel ‘over het hoofd 
gezien’ en heeft hij nooit die 
waardering gekregen die hij 
misschien had moeten krij-
gen. Met de tentoonstelling 
‘Cobra in Zandvoort’ komt 
hier wellicht verandering in.

Ik zou het doen,
leuk…

bloemen!

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 
ondernemers kleinbedrijf

 

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

2+1
gratis

20,00

Short in 4 kleuren

per stuk van 19,95

 voor 12,50

Zondag 21 juni vaderdag

Verwen je vader met een taart

in de vorm van een overhemd of

een doos heerlijke bonbons

van Leonidas in een speciale

vaderdag verpakking.

Elke dag vers gebak

van Tummers.

een eigen ontstaansgeschie-
denis en staat als zodanig los 
van andere close harmony 
stijlen. Er wordt vierstemmig 
gezongen zonder muzikale 
begeleiding (a capella).

Het koor behoort tot de top 
van Barbershop Singing in 
Nederland en is zes keer ach-
tereenvolgend kampioen van 
Nederland geworden, de laat-

ste keer in 2008 in Lelystad. 
Nationale bekendheid kreeg 
het koor onder meer in 2007 
door het succesvolle televisie-
optreden bij Korenslag.

Het concert begint om 15.00 
uur en de kerk gaat om 14.30 
uur open. Het programma 
van dit gratis toegankelijke 
concert vindt u op www.clas-
sicconcerts.nl.

Groot assortiment zomerplanten
speciale mengsels voor

• plantenbakken
• potterie

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Sporen uit het verleden

Deze week willen we u attent maken op geen grote maar kleine sporen ge-
maakt door beeldhouwer Tetterode. Zijn ‘versteende’ grappige gevelsteen-
tjes zijn verspreid door Zandvoort te vinden. 

door Nel kerkman

Hoeveel van deze gevelsteentjes Edo 
Tetterode gemaakt heeft, is onbekend. 
Mogelijk kan iemand ons dat vertel-
len? De eerste steen die we vonden, 
bevindt zich in het centrum van het 
dorp. Voor de insiders is dat niet zo 
moeilijk. Maar mijn vraag is: weet u 
iets meer over de grap die in de steen 
verborgen zit en kunt u ons meer ver-
tellen over de cryptische omschrijving 
van de afbeeldingen? Is de steen nog 
origineel of is er mogelijk een stukje 
aan de bovenkant verdwenen? Uw ver-
haal kunt u sturen of brengen naar: 
Kleine Krocht 2, 2042 JN Zandvoort of 
per e-mail sporen@zandvoortsecou-
rant.nl . Eventuele reactie’s worden in 
de volgende courant geplaatst. 

Voorverkoop: Bruna Balkenende, 
        Kaashuis Tromp, C’est Bon Notenwinkel

Ook onze trouwe krantenbezorgers gaan 
wel eens op vakantie. Daarom zoeken wij  

voor de komende vakantieperiode invallers 
voor diverse wijken

 Bespreek de mogelijkheden of 
 meld u aan bij ZVO Verspreiders, 
 tel. 06-1139 1478 of mail uw gegevens  
 naar info@zvo-verspreiders.nl



Hele maand juni:
Lasagne Bolognese 

Heel kilo € 12,50, 
pashouders € 9,95 

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 15

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Café het zonnetje - Kerkstraat 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Zondag 21 juni Vaderdag!
Vaderdagletter, 
melk, wit of puur
normaal € 6,50 
nu € 5,--

Alle 
Zandvoorters 
met een 
ZandvoortPas 
bieden wij 
graag 
10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand juni: Eiken vloerdelen 19 cm breed van 
€ 56,- nu voor € 45,- per m² in de kleuren eiken naturel en eiken wit

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering Parket

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Bij ons 10% korting
op uw bestelling van

Rivièra Maison meubelen!

SmaaQ Rijp Belegen
Lekker belegen Noord-Hollandse kaas.

Nu heel kilo voor
slechts € 8,95

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Ontbijt/lunch/diner
Voor Pashouders 

10% korting

Ook catering en wij zijn tevens 
af te huren voor feestjes.
Kerkstraat 5, Zandvoort
Tel.nr: 023-573 58 50

Binnenkort opening
van onze nieuwe

locatie met meubelen
in Zandvoort

www.de-bode.nl 
Pashouders op alle 

artikelen 5% korting.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 - 22.00 uur

maandags gesloten

Voor Pashouders
Kippotje met frites 
en sla. Nu € 11,25 

i.p.v. € 12,50

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Op vertoon van de ZandvoortPas
koffie met appelgebak 
van € 5,40 voor € 4,50.

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Voor Pashouders

10% korting 
op totaalprijs!
haltestraat 7, 2042 lJ ZandVoort
023-5716631 - www.Zaras.nl

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

WE ZIJN ER WEER!! vanaf zondag 21 juni
Voor pashouders: een fles huiswijn 
voor € 13,-- (i.p.v. € 15,--)

Boy was al een trouw klant van 
Harocamo toen de vorige eigenaar, de 
familie Gaus, de brasserie runde. Merkt 
hij als echt Harocamo kenner een ver-
schil tussen vroeger en nu? “De vorige 
eigenaars werkten jarenlang met het-
zelfde succesvolle vertrouwde concept. 
De menukaart bleef jarenlang het-
zelfde. Het concept is wel hetzelfde 
gebleven, alleen de huidige eigenaars 
Rob en Sandra zetten om de zoveel tijd 
een nieuw gerecht op de kaart. Tevens 
organiseren ze leuke activiteiten voor 
kinderen. Ze experimenteren meer, 
dat vind ik juist leuk. Ik laat me graag 
verrassen. Het is moderner, gedurfder. 
Het oude Harocamo gestoken in een 
nieuw jasje”, aldus Boy. 

Het charmante aan Harocamo zit voor 
Boy niet in de exclusiviteit, maar in de 
finesse van simpelheid. “Een culinair 
hoogstaand driedubbele super-de-
luxe clubsandwich gedrapeerd op een 
bedje van sla, besprenkeld met olijf-
olie, omringd door warme geroosterde 
pijnbomenpitten en versgebakken 
spekjes? Het klinkt allemaal fantas-

tisch, maar voor mij hoeft het niet 
altijd zo uitgebreid. Als ik na een 
lange dag hard werken even zin 
heb in een snel broodje, dan kan 
ik bij Harocamo terecht, maar wil 
ik uitgebreid dineren dan kan dat 
ook”, verklaart hij. Over de menu-
kaart is hij kort en krachtig: “Ook 
hier geldt hetzelfde, lekker eerlijk 
eten. Zonder teveel toeters en bel-
len. Verder vind ik de sfeer goed: ik 
voel me er thuis. Harocamo is een 
familiebedrijf gebleven. Iedereen 
in het gezin staat voor elkaar klaar. 
Zo vinden de zoontjes het leuk om 
hun vader te helpen in de keuken. 

Rob, Sandra en de kids vormen sa-
men een hecht team, dat is heel 
mooi om te zien. Ik blijf er zeker 
nog vaak komen”, aldus Boy. 

ZandvoortPas
Met de ZandvoortPas bent u bij 
Harocamo meer dan welkom.  
Voor Pashouders staat een kip-
potje met frites en sla klaar voor 
slechts E 11,25

Brasserie en restaurant Harocamo, 
Kerkstraat 14, tel. 5712102. Zeven 
dagen per week geopend van 9.00 
tot 22.00 uur. www.harocamo.nl.

“Voor mij staat Harocamo voor simpel, be-
taalbaar en lekker. Ik kom er voor een broodje 
kaas zonder al te veel opsmuk. Gewoon goed 
en lekker. Helemaal top, daar hou ik van!”, 
aldus Boy Visser. Hij is al jarenlang een vaste 
klant van Brasserie Restaurant Harocamo.

Simpel, betaalbaar en lekker!

Boy Visser (r) met Rob en Sandra

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Nu PRE-SALE, 30% korting!
Haltestraat 15 • 2042 LJ  Zandvoort

T 023-5730240 • www.blitzkickers.nl
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Het op één na grootste postbedrijf 
van Nederland

Sandd zoekt voor geadresseerde postbezorging

 

in
Zandvoort

Postbezorgers M/V
(leeftijd minimaal 16 jaar)

Een goede balans tussen vrije tijd en verdiensten.
Een paar uur bezorgen op dinsdag en vrijdag.
De te bezorgen post wordt thuis afgeleverd.

Bel snel voor een wijk bij u in de buurt!

Bel 0800  726 33 28 (gratis)
of kijk op www.sandd.nl

Ideale bijverdienste voor studenten, huisvrouwen en senioren.

haar terugkomst in Nederland werd Zandvoort weer haar 
vertrouwde stek. In 1975 trouwde zij met Walter, waarmee 
zij drie kinderen, een dochter en twee zoons, kreeg. 

Uit een latere liefdesrelatie werd haar tweede dochter ge-
boren. Ondanks haar zeer positieve inslag waren dit niet de 
makkelijkste jaren, aangezien haar man manisch/depressief 
bleek te zijn en de hulpverlening ‘lang niet altijd optimaal 
werkte’. Na zijn overlijden stond ook zij er alleen voor, maar dat 
verhinderde Milous niet om actief in de samenleving te zijn. 
Zo startte zij al eerder begin jaren ‘80 een patiëntenplatform 
en organiseerde zij de tienerdisco in ‘Het Stekkie’. Tevens is zij 

lid geweest van D’66, de PvdA en als Rooie Vrouw maak-
te zij deel uit van de overlegcommissie, waaruit 

de ‘Emancipatiecommissie’ ontstond, waarin 
onder leiding van Nel Vreugdehil vrouwen 

uit diverse politieke partijen zitting had-
den. Zij volgde een opleiding als verzor-

gende, werkte in de Boerhaavekliniek 
en eveneens als vrijwilliger in de zorg, 
ondermeer als buddy bij terminale 
patiënten. “Momenteel ben ik lid van 
de Zandvoortse WMO-raad die het 
college en de gemeenteraad adviseert 

over het zo goed mogelijk participeren 
van burgers in de samenleving.”

In 1991 ontmoette zij opnieuw Kees van Dijk, 
na een eerder kennismaking in 1983, wat in 1995 

resulteerde in hun huwelijk. Zoals bij velen bekend 
is Kees jarenlang voorzitter van SV Zandvoort en de 

Sportraad geweest. In haar prachtige huis hangt onder meer 
een fraai portret van het duo, dat door Marianne Rebel is 
geschilderd. Dat heeft haar er zeker toe geïnspireerd om ook 
te gaan schilderen en zij heeft inmiddels les bij Marianne. 
Andere hobby’s zijn reizen, lezen, zwemmen, fitness en klei-
ne verhaaltjes schrijven. Als hartstochtelijk dierenliefhebster 
(zij heeft behalve een boxer en een langharige teckel ook 
vorig jaar uit Spanje een klein, éénogig zwart katje meege-
nomen) krijgt zij genoeg stof voor grappige en bijzondere 
anekdotes. 

Milous Wallig heeft een stoere uitstraling, vooral als zij op 
haar scooter door het dorp rijdt, maar het diepgaande ge-
sprek dat ik met haar mocht voeren heeft ook een geheel 
andere, zeer gevoelige, kant van haar laten zien. Ik dank deze 
dorpsgenote dan ook voor het vertrouwen.

Dorpsgenoten

Met zijn tweede vrouw kreeg haar vader drie 
dochters, waarvan Milous de middelste 
is. “Mijn vader Hans was kunstenaar, 
hoewel hij ook een éénmanszaakje 
heeft gehad met het hervullen 
van balpennen. Zijn artistieke 
genen had hij beslist van mijn 
grootvader, Henri Wallig, die 
oorspronkelijk als diamantair 
begon maar in de jaren ‘20 als 
artistiek leider/eigenaar, con-
ferencier en cabaretier in the-
atercafé ‘La Gaité’ in Tuschinski 
in Amsterdam optrad. Wim Kan 
en Corry Vonk zijn daar hun car-
rière begonnen. Heel bijzonder vind 
ik het dat ik via Marktplaats de originele 
bladmuziek van zijn liedtekst ‘Jantjes offer’ 
heb weten te bemachtigen.” Helaas ging het huwe-
lijk stuk toen Milous vier jaar was. Haar moeder Hanny Kraus, 
die in 2005 is overleden, was een knappe, spirituele vrouw die 
keihard heeft gewerkt om het gezin draaiende te houden. 

Na de lagere school en de Mulo ging Milous in Haarlem op 
kamers wonen, waar zij een aantal jaren in de Coachhouse 
werkte. Gedurende die tijd  heeft zij mede de stichting 
Release opgericht, een instelling voor informatie, hulpver-
lening en ondersteuning aan o.a. dak- en thuislozen, en was 
zij ook actief bij Man, Vrouw, Maatschappij. “Ik heb mij van 
jongs af aan altijd betrokken gevoeld, zowel bij dieren als bij 
( jonge) mensen.” 

In de hippe, rommelige jaren ‘70 vertrok Milous naar 
Antwerpen, waar zij gedurende een tweejarig verblijf in de 
horeca ondermeer in de beroemde diamantwijk woonde. Na 

Milous van Dijk-Wallig

Tekst en foto: Erna Meijer

Deze week weer een geboren en getogen dorpsgenote aan 
het woord. Milous Wallig, geboren in 1952, heeft niet be-
paald een rustig leventje achter de rug. Haar joodse vader, 
die nog op de toen zesjarige Ed van Thijn (ex-burgemeester 
van Amsterdam) heeft gepast, kwam behoorlijk getrauma-
tiseerd uit de Tweede Wereldoorlog. Zijn eerste vrouw en 
drie kinderen hadden de oorlog niet overleefd. Milous: “Ik 
heb een foto van mijn halfbroertje en halfzusjes en ik zou 
graag hiervan een mooi schilderij willen hebben.”

                      Milous van Dijk-Wallig

 Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur

Max 18 17 17 17 

Min 13 12 11 10

Zon 45% 75% 65% 70%

Neerslag 40% 25% 35% 20%  

Wind wzw. 3-4 wnw. 4  nw. 4 nnw. 3-4

Een reeks koele zomerdagen

Het weekend weerbericht wordt gesponsord door:

Juni deed het in ieder geval 
niet bijzonder goed, althans 
tijdens de eerste helft van 
de maand. In Zeeland staat 
de neerslagteller soms al op 
meer dan 100 millimeter en 
thermisch leven we (nog) 
beneden onze standaard. Tot 
en met vandaag ligt de ge-
middelde temperatuur zo’n 
anderhalve graad beneden 
de norm. Veel warmte zit er 
ook niet aan te komen voor-
lopig, want de drukgebieden 
liggen helemaal verkeerd ten 
faveure van bijvoorbeeld een 
warme zuidstroming. Toch 
lukte het afgelopen woens-
dag nog even met royaal 20 
graden in Zandvoort en om-
geving.

Hogedrukgebieden kiezen 
vanaf nu domicilie boven 
de onderkoelde wateren na-
bij Ierland en met (noord)
westenwinden wordt dan 
ronduit frisse Noordzeelucht 
meegenomen naar Neder-
land. Dit is een klassieke en 
beruchte luchtdruksituatie 
en in de jaren zeventig (en 
tachtig) kwam deze vrijwel 
iedere zomer voor. Bovendien 
is het mogelijk dat zwakke 
frontale uitlopers (samen-
hangend met depressies 
die via Schotland en IJsland 

noordoostwaarts koersen) 
nog net tot onze gebieden 
weten door te dringen en op 
donderdag (en rond zaterdag 
wellicht) wat lichte regen kun-
nen meebrengen. Toch is er 
ook regelmatig zon.

De invloed van het genoemde 
hogedrukgebied lijkt wat gro-
ter te worden dan de uitstra-
ling van de vrij noordelijk over-
trekkende storingsgebieden. 
De meeste neerslagimpulsen 
gaan er dan ook uit en we kun-
nen een tamelijk droge peri-
ode verwachten de komende 
dagen in Zuid-Kennemerland.

Op termijn kan het Ierse ho-
gedrukgebied door gaan 
schuiven richting de Benelux 
of iets noordelijker. Indien dat 
gebeurt draait de wind naar 
noordoost en kan het eindelijk 
ook wat warmer gaan worden.

Het is even de vraag of de 
Atlantische Oceaan zich rus-
tig blijft houden. Mocht de 
activiteit daar op een lager 
pitje komen te staan, wordt 
de depressiedreiging een stuk 
minder en kunnen we zomaar 
in een langdurige (hoog) zo-
merse fase geraken. Velen zul-
len hiervoor willen tekenen.
weerman Marc Putto  

De weerkundige zomer duurt nog een week of tien en er 
kan uiteraard van alles gaan gebeuren op weergebied.  
Zinderende warmte is zeer wel mogelijk eind juni, in juli 
en augustus, of misschien wordt het deze keer een hele  
gewone Hollandse zomer? Tot op heden lijkt het daar 
(nog) wel een beetje op.

Spiegelcentrum Het Draaipunt
Leven is de school en Liefde is de les.

Vrijdag 5 Juni is de 1e Les van 20.00 tot 22.00.
Voor aanmelding,info,locatie en of kosten,bel
Joke 06/22487220 of Willy 06/38758397.

Natuurlijk is er ook iets lek-
kers te verkrijgen. Hiervoor 
draait de popcornmachine 
op volle toeren. Voor alle 

bezoekers in de leeftijd tot 
12 jaar is er nog een kleine 
attentie. Tijdens de open 
dag geldt voor alle nieuwe 

Open dag buitenschoolse opvang De Boomhut 

inschrijvingen een aantrek-
kelijk kortingsactie (vraag 
naar de voorwaarden). 
Nieuwsgierig geworden? 
Kom gerust langs bij BSO 
De Boomhut, Flemingstraat 
9, Zandvoort Noord. Tel. 57 
40 333.

BSO De Boomhut houdt op zondag 28 juni een open dag.  
Van 12.00 tot 16.00 uur zijn er tal van activiteiten zoals schat-
graven, schminken, groot schaken en er is ook een geweldig 
springkussen. 

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
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zondag

08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz  
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland  
17:00 uur De Avond  
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi  

Maandag
08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur Muziekkoerier  
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag

08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

woensdag

08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag

08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop  

Vrijdag

08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
15:00 uur Eurobreakdown  
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT  

zaterdag

08:00 uur Toebak Leeft?  
10:00 uur Goedemorgen Zandvoort  
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zandvoort op Zaterdag  
17:00 uur Roy on-air (h)
19:00 uur Eurobreakdown (h)
21:00 uur Alternative FM
23:00 uur Night Walk  

24 uur per dag on air!

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

radio + tv

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Coraline Mijn Vader is een Detective 

Een jong meisje loopt 
door een geheime deur 
in haar nieuwe huis en 
ontdekt een alterna-
tieve versie van haar 
leven. Het begint als 
een prettig avontuur, 
maar al snel ontstaat 
er een gevaarlijke si-
tuatie en moet ze 
naar haar eigen 
leven terugkeren. 
Coraline loopt door 
een geheime deur 
in haar nieuwe huis 
en ontdekt een alternatieve versie 
van haar eigen leven. Op het eerste gezicht lijkt deze paral-
lelle werkelijkheid wel akelig veel op haar echte leven, alleen 
veel beter. Maar wanneer Coralines nep-andere-moeder haar 
voor altijd bij zich wil houden moet Coraline vertrouwen op 
haar moed, haar buren en een pratende zwarte kat om haar 
echte ouders te redden en weer thuis te komen. 

De vrien-
den Sam, 
Sterre en 
O r t w i n 
h e l p e n 
Sam’s va-
der Max, 
die een 
detecti-
ve is, bij 
het zoe-
ken naar 
een gestolen, zeldzame papegaai. Maar dan wordt Max tij-
dens hun speurtocht ontvoerd door een bende criminelen. 
De kinderen zetten een achtervolging in met een speedboot 
en belanden op een geheimzinnig forteiland. Tijdens hun 
poging om Max te bevrijden en de papegaai te vinden, ont-
dekken ze dat er iets verborgen wordt gehouden in een goed 
bewaakt vertrek. Ze zetten alles op alles om het duistere 
mysterie te ontrafelen, maar hebben grote moeite om uit 
handen te blijven van de criminele Benno die het fort dag 
een nacht bewaakt.

Ook onze trouwe krantenbezorgers 
gaan wel eens op vakantie. 

Daarom zoeken wij voor de 
komende vakantieperiode invallers 

voor diverse wijken

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij 
ZVO Verspreiders, tel. 06-1139 1478

of mail uw gegevens naar 
info@zvo-verspreiders.nl 

Plee-lectuur 
Dat sommige mannen rare 
wezens zijn, wist ik al. Maar 
dat zij zich zelfs in het klein-
ste kamertje van het huis 
niet normaal kunnen gedra-
gen, was mij tot voorkort niet 
bekend. Pas toen ik me vori-
ge week te midden van een 
groep mannen bevond, viel 
mij op dat de ‘uitbater’ een 
dikke stapel lectuur in het 
vertrek had liggen. “Waarom 
ligt hier nou een stapel tijd-
schriften?” was de, naar mijn 
idee, geheel logische vraag 
die in mij opkwam. Ik gooide 
mijn interesse in de groep. 
Acht verbaasde ogen met 
verwijde pupillen werden 
op mij gericht. Alle aandacht 
leek te worden gevestigd op 
mijn schijnbaar opmerkelijke 
vraagstuk. En ik, ik besefte 
niet dat ik ook maar iets geks 
had gezegd. Trouwens, dat 
doe ik nog steeds niet. 
 Wat volgde op mijn vraag 
was een aantal gruwelijke 
mannelijke pleeverhalen, 
die beslist niet allemaal de 
moeite waard zijn om te de-
len. De kern van het pleidooi 
van die avond voldoet: een 
man kan niet lekker ‘zitten’ 
zonder leesmateriaal waar 
hij minstens 15 minuten zijn 
aandacht op kan vestigen. 
Werkelijk waar! Het overgro-
te deel van de mannen blijft 
gewoon minutenlang op de 
ijzige pot zitten om de laat-
ste pagina’s van Grunbergs 
Tirza uit te lezen. Of, zo hoor-
de ik er ‘eentje’ zeggen: “ik 
neem mijn laptop wel eens 
mee, kan ik even rustig het 
nieuws checken.” Mijn mond 
viel open van ver bazing, 
waarna ik een luid gelach 
liet klinken. Uiteindelijk 
vervolgde ik mijn weg naar 
het toilet. Daar nam ik om 
het gevoel te ervaren het 
Voetbal Magazine op mijn 
knieën. Verder dan het 
voorblad kwam ik niet. 
Toen besloot ik mijn tele-
foon uit mijn broekzak te 
pakken en mijn vriendin te 
sms’en:  “je raadt het nooit, 
mannen lezen op het 
toilet! Wat zijn ze gek, 
hè? Zoiets zouden wij 
toch nooit doen.. ” 

column

Afgelopen 4 juni kon je je stem uit-

brengen voor het Europees Parle-

ment. Uit de Zandvoortse verkie-

zingsuitslag blijkt dat de PVV veruit 

de grootste partij is geworden. Daar-

naast is D66 een winnaar. In totaal 

hebben 5064 inwoners van Zandvoort 

gebruik gemaakt van hun stemrecht, 

terwijl ons dorp 13.193 stemgerech-

tigde inwoners telt. Dat is 38,3%. Net 

iets meer dan het landelijk gemid-

delde van 36,6%. De Europese ver-

kiezingen zijn minder populair dan 

bijvoorbeeld landelijke of gemeen-

teraadsverkiezingen. Hoe denken de 

panelleden over de verkiezingen van 

het Europees Parlement en hoe be-

langrijk is stemrecht voor hen? Lenna, 

Roy en Gijs geven hun reactie. 

“Ik vind het belangrijk om gebruik te maken van mijn stem-
recht, óók tijdens de verkiezingen van het Europees Parlement”

De stelling:Talk of the town

 

Vrijdag 19 juni: 
Pluk de Nacht, want de lente is voorbij en de zomer komt 
eraan! Dat moet gevierd worden in De Stalker (Haarlem) 
met een nacht vol Electro, Hiphop, House, Minimal, 

Techhouse en Techno. Line-up o.a. Addik, Brian S en 
Meister M. Van 00.00 tot 05.00 uur. Entree € 6,-.

Zaterdag 20 juni:
Heb je zin in top DJ’s en verrassende live acts? Wil 
je meedoen met het NK bananen eten of vette kle-
ding kopen op de sample sale? Kom dan naar het 
Midzomernachtweekend SAVE ME at the beach 
Woodstock69! Line-up met o.a. Brain S. When Harry 
Met Sally, Oliver Twitz, Jaziah, Rauwkost en Tony Cha 
Cha. Van 14.00 tot 01.00 uur. Entree: €10,- (deur: 
€12,50). Leeftijd: 16+

Zaterdag 20 juni:
In Mirage Zandvoort barst de strijd los tussen hon-
derden jonge mooie mannen en vrouwen voor de 
titel Obsessions Next Covermodel. Altijd al cover-
model willen worden? Pak nu je kans en meld je 
aan op info@obsessionorganisation.com. Entree: 
€35,-. Aanvang 13.00 uur

Zaterdag 20 juni/zondag 21 juni: 
Het jaarlijkse Houtfestival staat weer voor de deur! 
Het festival staat bekend om de grensoverschrijden-
de wereldmuziek met swingende en spirituele acts. 
Dit jaar staat o.a. op het programma Speed Caravan, 
Chiwoniso en het Surinaams-Nederlandse blazeren-
semble De Nazaten. Stadspark Haarlemmerhout 
(Haarlem). Zaterdag 20.00-24.00 uur, zondag 12.00-
22.00 uur. Entree: gratis.

I Know Where It’s @

Lenna van den Haak, 29 jaar en journalist: 
“Al is het voor mij een ver van mijn bed show, stemmen is belangrijk voor de toekomst. Natuurlijk 
voel je niet direct dat jouw stem telt in Europa, maar als iedereen dat denkt, dan kunnen grote 
partijen helemaal hun gang gaan. Het is altijd makkelijk om achteraf anderen de schuld te 
geven van problemen in de wereld. Jij kunt dat tij keren door te stemmen (moeten anderen 
het natuurlijk ook doen). Ook doe ik het omdat onze voorouders gevochten hebben om het 
stemrecht in Nederland te verwerven. Daar moet je met respect mee omgaan!”

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkt bij Sunparks Zandvoort en is organisator en DJ bij ZFM 
Zandvoort:
“Stemmen is belangrijk, maar om Europa geef ik niets. De overwinning van de PVV vind ik heel 
erg voor Nederland. Wat wil Nederland nou eigenlijk? Een man als leider die de politiek niet 
serieus neemt? Wat gaat hij nou inbrengen in Europa?”

Gijs de Roode, 24 jaar, leraar aardrijkskunde en CDA-raadslid:
“Je stem laten horen vind ik erg belangrijk. Je maakt op deze manier jouw mening bekend. 
Ik vind het jammer dat bij sommige verkiezingen de opkomst zo laag is. Ik hoop dat volgend 
jaar met de gemeenteraadverkiezingen meer Zandvoorters naar de stembus gaan, want elke 
Zandvoorter heeft toch wel een mening over zijn of haar dorp? Stemmen dus!”

Het eerste FLEXX-feest in Zandvoort, vorige week vrijdag in Club Jade, is 

een geweldig succes geworden. Het feest was een voortvloeisel vanuit 

een vergadering van de Zandvoortse Jeugdraad, een initiatief van de ge-

meenteraadsleden Belinda Göransson en Uschi Rietkerk, en werd door de 

Zandvoortse gemeenteraad via een subsidie financieel ondersteund.

“Het begon een beetje rustig maar toen de Wandel4daagse afgelopen was, waren 
er ineens wel een heleboel kinderen. Rond 21.30 uur waren er meer dan 130 kin-
deren binnen die zich opperbest vermaakten met de muziek van de DJ’s David & 
Addik (top 40, hiphop en house) en een performance van DJ Raymundo die volledig 
achter de stichting 1216 staat en normaal gesproken voor een andere doelgroep 
draait. Verder werd strikt de hand gehouden aan de regels. Je kunt dus zeggen 
dat we een leuke, probleemloze avond hebben gehad”, aldus Maura Renardel de 
Lavalette van de stichting 1216, die samen met de Jeugdraad en Club Jade (die de 
discotheek gratis ter beschikking stelde 
en voor de muziek zorgde) het geheel op 
poten had gezet. Hoewel ze uitermate 
te spreken was over de avond, had ze 
wel een kanttekening: “Het verschil in 
leeftijd was duidelijk te merken. Als er 
een volgende keer komt, moet het alleen 
voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar zijn. 
Jonger niet meer.”

Eerste FLEXX-feest 
doorslaand succes

Pa
ul
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e

‘Sporten is gezond!’
www.sportinzandvoort.nl
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

BreinbrekerBreinbreker
Breinbreker Breinbreker

Kook eens anders
Recept Recept
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Bloody Haring
Voorgerecht voor 1 persoon

Bereiding:
Men neme 1 haring. Zo, dat is gemakkelijk, toch? Een mooie schoongemaakte haring. Dus niet zo een modderding. 
Of maak hem zelf nog een keer schoon. Even met het mesje erlangs. Men neme dus een mooie, blanke, goed 
schoongemaakte haring. Voor mij is dat op zich al genoeg, tot ik dus haring proefde met deze vinaigrette erbij. De 
verhoudingen: één deel wodka, drie delen tomatensap. Paar druppels tabasco, beetje vers gemalen zwarte peper en 
wat gemalen zeezout. Dat is dus de ‘doodordinaire’ Bloody Mary! Eén glaasje voor jou, heerlijk, en voeg aan de rest 
een scheut neutrale, lichte olijfolie toe. Serveer de in stukje gesneden haring met de vinaigrette. Echt: een gedicht!

   17 21       12 6

 16         11 22\5    

 10   21 11\23        

   24      25  

  8    15\11      

   15   12\15        

   11 12\21           9

 25           7   

 12           13

 KEJD   EK   FD
   :   =  
 -   x   +
 HGA   HG   HFE
   -   =  
         
 KKHD   CEG   HCC
   -   =  

   17 21         12 6

 16 9 7     11 22\5 4 1

 10 8 2 21 11\23 4 6 8 5

   24 3 1 8 7 5 25  

   8 1 4 3 15\11 3 8  

   15 8 7 12\15 6 7 2  

   11 12\21 3 4 9 1 4 9

 25 2 9 6 8   7 5 2

 12 9 3       13 6 7

 1395 : 31 = 45
  -   x   +          
 270 - 27 = 243
         
 =   =   =   
 1125 - 837 = 288

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

De oplossing staat onderaan deze pagina

De oplossing staat onderaan deze pagina

Dier van de Week
Afgelopen week is de Nieuwe Haring geïntroduceerd. Een liefhebber als ik heeft hem uiter-

aard al uitgebreid ‘getest’. Enkele jaren geleden zag ik onderstaand recept ergens in een bijlage van 

een groot landelijk ochtendblad staan, helaas weet ik niet meer wie de rechtmatige eigenaar er-

van is. Het intrigeerde mij en ik heb het uitgeprobeerd. Gevaarlijk lekker, proberen dus!

Ik zal de oorspronkelijke tekst, die niet van humor is gespeend, hieronder weergeven.

Rennen spelen en gek doen, zijn de hobby’s 
van Justin. Een jonge Jack Russel reu van 
anderhalf jaar.  Met de meeste honden wil 
Justin graag rennen en spelen. Al  is dat dan 
wel echt op de Justin manier. Veel praatjes 
en lekker stoer doen. Niet iedere hond is 
daarvan gediend, dus dan wordt het ruzie.  
Met teefjes gaat het eigenlijk altijd goed. 
Verder heeft hij zo ongelofelijk veel energie, 
daar is bijna niet tegen op te lopen.  We zoe-
ken dus een zeer sportieve baas. 

Justin is duidelijk gewend geweest om zijn 
eigen gang te gaan, dus hij kan nog wel wat 
opvoeding gebruiken. Een cursus is daarom 
geen overbodige luxe en zeker een aanrader. 
Tijdens de cursus is de hond dan echt lekker 
bezig en moet nadenken en de baas leert er 
ook een hoop van. 

Justin heeft het niet zo op alleen zijn. 
Hij gaat liever mee met de baas op pad 
om allerlei nieuwe dingen te ontdek-
ken. Wie is er net zo avontuurlijk als 
Justin? Kom kennis maken met hem 
in het dierentehuis Kennemerlad, 
Keesomstraat 5 in Zandvoort. Het asiel 
is open van maandag tot en met zater-
dag tussen 11.00 en 16.00 uur. Tel 57 13 
888 of kijk op www.dierentehuisken-
nemerland.nl

Beoordelingscriteria
Een deskundige jury beoor-
deelt de inzendingen op 
basis van: de toepasbaar-
heid in Noord-Holland, het 
effect dat het idee teweeg 
kan brengen, de kopieer-

baarheid of voor-
beeldfunctie van 
een initiatief en de 
haalbaarheid. 

Hybride tuktuk
Een aansprekende 
inzending van 
vorig jaar is het 
Hybride tuktuk 
project: studen-
t e n t e a m s  u i t 
Nederland en India 
gaan de strijd aan 
om het schoonste, 

goedkoopste en meest prak-
tische upgrade systeem voor 
bestaande tuktuks in India 
te ontwerpen. Doel van het 
project is het inkomen van 
Indiase tuktukbestuurders 
met minstens 35% te verho-
gen en de CO2 uitstoot van de 
miljoenen tuktuk met min-
stens 40% te verminderen.

Op 6 oktober is de Duurzame Dinsdag van Noord-Holland. Burgers, bedrijven, verenigin-
gen, stichtingen en overheden uit Noord-Holland worden opgeroepen een duurzaam ini-
tiatief in te dienen. De twee meest kansrijke ideeën worden beloond met een prijs van  
€ 30.000 en € 20.000. De prijzen zijn bedoeld om de initiatieven samen met een Noord-
Hollands bedrijf of organisatie uit te werken.

Win € 30.000 voor een duurzaam idee!

De landelijke Duurzame 
Dinsdag is op 1 september. 
Alle Nederlandse duurzame 
initiatieven worden ge-
bundeld in het Duurzame 
Koffertje en aangeboden aan 
het kabinet. Dit jaar dingen 
Noord-Hollandse 
deelnemers op 6 
oktober ook mee 
voor de Noord-
Hollandse prijzen. 
Initiatieven kunnen 
tot 3 augustus wor-
den ingediend via 
de website www.
duurzamedinsdag.
nl. Hier staat ook in-
formatie over de in-
zendingen van vorig 
jaar en de voorwaar-
den. Alle inspire-
rende duurzame ideeën wat 
betreft klimaat maar ook op 
sociaal gebied zijn welkom. 
Van heel conceptueel tot 
concreet.

Duurzame ontwikkeling 
stimuleren
Noord-Holland wil met de 
prijsvraag een extra impuls 

geven aan duurzame ont-
wikkeling. Samen met het be-
drijfsleven en andere partners 
wil de provincie van Noord-
Holland een duurzame pro-
vincie maken. De provincie wil 
een impuls geven aan inno-

vaties die bijdragen aan het 
tegengaan van klimaatveran-
dering. De prijsvraag is onder-
deel van het Actieprogramma 
Klimaat. Duurzame Dinsdag 
is een initiatief van het IVN 
en partnerorganisaties. 
Duurzame Dinsdag Noord-
Holland wordt ondersteund 
door het VSB Fonds.

Afgelopen zondag hebben de leden van Jeu de boules Zandvoort hun jaarlijkse ‘Prettoer-
nooi’ gehouden. In totaal waren er 34 deelnemers. Een toernooi waarbij, het woord zegt 
het al, plezier voorop stond.

Sjors en Sjimmie zijn twee jongens die kattenkwaad uit-
halen in een gelijknamige stripreeks, uitgegeven in Neder-
land. Sjors is een blonde jongen, Sjimmie is een negroïde 
jongen en ze wonen bij de ‘Kolonel’ en ‘Sally’. In de verha-
len moet de kolonel het vooral ontgelden. Samen met een 
klasgenoot Dikkie halen Sjors en Sjimmie geregeld katten-
kwaad uit.

Jeu de boules kan door wer-
kelijk iedereen en bijna overal 
gespeeld worden. Man, vrouw, 
jong en oud, het maakt niet 
uit. Het is gemakkelijk te le-

De geschiedenis van de strip 
begint in 1902. In dat jaar ver-
schijnt er in een Amerikaanse 
krant een strip met het jonge-
tje Buster Brown in de hoofd-
rol. De strip wordt een succes, 
en er volgt een grote hoeveel-
heid aan reclamespullen over 
het jongetje, zoals kleding, 
speelgoed en whisky. De strip 
van Buster Brown, de voorlo-
per van Perry Winkle, loopt 
tot 1921 en werd getekend 
door Richard Felton Outcault. 
Perry Winkle lijkt in vele op-
zichten op zijn voorganger 
Buster Brown. Ook hij heeft 
een pagekapsel en draagt een 
matrozenpakje. Hij figureert 
in de door Martin Branner 
getekende krantenstrip en is 
het broertje van de lieftallige 
Winnie Winkle.

Nooit te oud om… jeu de boules te spelen

Kent u ze nog….Sjors en Sjimmie?

ren en je hoeft geen kostbaar 
materiaal aan te schaffen. Het 
is in Nederland een sport, die 
vooral door ouderen beoefend 
wordt. Hoe dat komt weet 

Vanaf 1930 verschijnt het ver-
haal over Perry Winkle ook in 
Nederland en wel in de kinder-
bijlage van het blad Panorama. 
Wanneer de Amerikanen 
vanaf 1938 meer aandacht 
gaan schenken aan Winnie, 
het zusje van Perry, wordt er 
besloten om een Nederlandse 

niemand. Jongeren denken 
misschien dat het te passief 
is, maar dat is niet waar. Jeu 
de boules is een bewegings-
sport die een beroep doet op 

versie van de strip te maken. 
Deze Nederlandse versie werd 
getekend door Frans Piët. Hij 
vernederlandst de verhalen 
door wolkenkrabbers te ver-
vangen door molens en an-
dere bekende Nederlandse 

aangezichten. Na de 
oorlog ontmoet Sjors, 
na een lange reis met 
een circus, het negerjon-
getje Sjimmie, toen nog 
geschreven als Jimmy. 
Vanaf dat moment zijn 
ze onafscheidelijk. Jimmy 
wordt getekend als een 
cliché-negerjongetje 
met dikke lippen, die 
qua intelligentie erg voor 
Sjors onderdoet, en krom 
praat in een soort van 
indianentaal: “Sjimmie 
niet weten wat hij doen 

moeten”. Sjors en Sjimmie 
richten de Rebellenclub op, 
en beleven allerlei avonturen. 
Wanneer het tijdschrift Sjors 
wordt opgericht, worden Sjors 
en Sjimmie wat braver en be-
leven ze avonturen die als ver-
volgverhaal in het tijdschrift 
verschijnen. Wanneer het 

Het Jeu de boules prettoernooi

Marti Gerus

seniorenpagina
Vroeger was ‘weet je nog wel’ de titel van een liedje. Tegen-
woordig is het de naam van de website van de Zandvoortse 
Martie Gerus. In een fotoalbum legt zij uw herinneringen 
van vroeger vast. Het resultaat is een mooi document en 
eventueel een geheugensteuntje voor iedereen die daar 
behoefte aan heeft. 

door Nel Kerkman

Sinds twee jaar is Martie 
Gerus terug in Zandvoort. 
Vanuit haar huis heeft ze uit-
zicht op het beeld ‘springende 
meisjes’ van Nel Klaassen. Dat 
mooie bronzen object stond 
bij haar ouderlijk huis op de 
Kostverlorenstraat en is later 
verplaatst naar het plantsoen 
van Park Duijnwijk. Wonderlijk 
dat ze na vele omzwerving via 
het beeld herinnerd wordt 
aan de tijd van weleer. Deze 
herinnering was mede aan-
leiding om te beginnen met 
herinneringsboeken voor an-
deren. Omdat fotografie een 
grote passie van haar is, kan 
ze zich nu helemaal toeleggen 
op een nieuw project in haar 
leven. 

Waardevol document
Zowel voor jong als voor oud 
zijn herinneringen belangrijk. 
Wanneer je ouders overleden 
zijn, merk je pas hoe gehecht 
je bent aan de aardse spullen. 
Zij hebben vooral voor jou 
een bepaald beeld aan een 
dierbare. Het kunnen de pan-
toffels, sieraden, een speciaal 
koffiekopje of een schilderij 
zijn, maar om nou alles te 
bewaren is geen optie. Dan 
kan een herinneringsboek 
met beeld en tekst dé oplos-
sing zijn. Ook voor mensen 
die noodgedwongen van een 
groot naar een kleiner huis of 
verpleeghuis moeten verhui-

Herinneringen  
voor morgen

zen, geeft het fotoboek meer 
rust en maakt het vertrek er 
naartoe makkelijker. Maar het 
kan ook een geheugensteun 
zijn voor mensen die door het 
boek nog een beetje houvast 
hebben aan een herkenbare 
periode. 

In overleg
Alles is mogelijk bij Martie 
Gerus. “Op aanvraag kan ik, 
samen met de persoon waar-
voor het boek bedoeld is, een 
keuze maken uit de schatkist 
van herinneringen. Wat is be-
langrijk voor u, waar bent u 
aan gehecht en waar wilt u 
voor altijd van blijven genie-
ten?” In overleg kan het een 
fotoboek worden of een DVD 
met zelf gekozen achtergrond-
muziek. Zo wordt het, in sa-
menwerking met de opdracht-
gever, een prachtig fotoboek 
wat met heel veel liefde en en-
thousiasme is samengesteld. 
Zelfs een workshop is moge-
lijk. “Met een aantal personen 
(vrienden, familie of collegae) 
worden herinneringen uit 
vroegere tijden verzameld en 
vastgelegd. Met elkaar in oude 
fotoboeken snuffelen, lezen in 
poëziealbums en wie weet de 
band met elkaar weer aanha-
len of versterken. De hoofd-
zaak waar het om gaat is: het 
plezier met elkaar!” 

Ga voor meer informatie of 
contact met Martie Gerus 
naar www.weetjenogwel.nl 

tijdschrift Sjors eind jaren ’60 
wordt gemoderniseerd wordt 
de strip overgenomen door 
Jan Kruis (Jan, Jans en de kin-
deren), die Sjors en Sjimmie 
een meer eigentijds uiterlijk 
geeft. Toen Jan Steeman de 
strip in 1970 overnam van 
Kruis werd deze stijl voortge-
zet.

Sjors & Sjimmie worden in 
de latere strips iets ouder. 
Het worden tieners die hou-
den van voetballen, compu-
tergames en vooral het, met 
wisselend succes, achterna-
jagen van meisjes. Ook eten 
ze in hun vrije tijd graag bij 
McMickeys. Gedurende het 
laatste tijdperk ontwikkelt 
de strip Sjors & Sjimmie zich 
steeds meer als een jonge-
renstrip die steeds ingaat 
op actuele zaken. Zo komen 
modetrends, maar ook poli-
tieke ontwikkelingen, langs. 
De strip is echter nergens 
bedoeld als opiniestrip. Alle 
onderwerpen worden zonder 
duidelijk standpunt gebruikt 
om grappen mee te maken.

de conditie. Tijdens de wed-
strijden loopt men ongemerkt 
toch aardig wat kilometertjes. 
Ook moeten de spieren soepel 
genoeg zijn om de ballen op 
te rapen. Het zorgt dus voor 
ontspanning. Tevens kan het 
recreatief of in competitiever-
band gespeeld worden. 

Gezondheid en vooral sociaal 
contact zijn een goede reden 
om jeu de boules te gaan 
spelen. In Zandvoort is alle 
gelegenheid om jeu de bou-
les te spelen. Daarvoor kunt 
u terecht bij de Jeu de boules 
Zandvoort. Er zijn 20 banen, 
dus kunnen er 120 mensen 
tegelijk spelen. Jeu de bou-
les Zandvoort is lid van de 
Nederlandse Jeu de boules 
Bond. Voor informatie kunt 
kijken op de website: www.
jeudeboules-zandvoort.nl.
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Gemeentelijke publicatie week 25 - 2009

Vergadering college 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 9 juni en de 
verdere in week 24 door het college genomen besluiten zijn 16 
juni vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Commissie Welstand en Monumenten

Op 25 juni vergadert de Commissie Welstand en Monumenten. 
De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de commissieka-
mer. De exacte begintijd is afhankelijk van de agenda. U kunt 
hiervoor het beste even contact opnemen met de werkeenheid 
Bouwen, tel. (023)5740100. 

2 juli – Gemeente gesloten en avondopenstelling vervalt 

Op donderdag 2 juli is het gemeentehuis gesloten. Ook de be-
kende locatie ‘remise’ is dicht. De gemeenteambtenaren heb-
ben namelijk hun jaarlijkse teambuildingsdag. De Burgerlijke 
Stand is deze (donderdag) ochtend nog even open van 8.30 
uur –9.30 uur voor uw geboorteaangifte etc. 

Kennisgeving terinzagelegging EU-ontwerpactieplan geluid 

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend 
dat ze op 2 juni 2009 onder nr. 2009/05/1622 een ontwerpac-
tieplan hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 122 van de 
Wet geluidhinder. 

Dit ontwerpactieplan geluid ligt voor iedereen ter inzage ge-
durende een periode van zes weken bij de Centrale Balie van 
het raadhuis en bij de Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2, 
Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: 
info@milieudienst-ijmond.nl 

Ook is het mogelijk een toelichting op het actieplan te krijgen, 
hiervoor moet een afspraak worden gemaakt met het secre-
tariaat van de Milieudienst IJmond, telefoon 0251-263863. In 
de ter inzage periode kan iedereen schriftelijk of mondeling 
zijn of haar zienswijze op het ontwerpactieplan indienen. De 
ingebrachte zienswijzen worden behandeld als onderdeel van 
de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Het actieplan en de onderliggende geluidsbelastingkaart zijn 
ook in te zien op de internetsite van de Milieudienst IJmond. De 
verplichting tot het opstellen van een actieplan is opgenomen 
in artikel 122 van de Wet geluidhinder en vloeit voort uit de 
implementatie van de Europese Richtlijn omgevingslawaai in 
Nederland. Dit actieplan bevat het geluidsbeleid voor de pe-
riode 2009-2013. Het actieplan volgt op de eerder opgestelde 
geluidsbelastingkaart die een weergave geeft van de geluids-
belasting veroorzaakt door de wegen, spoorwegen en bedrijven 
op of nabij de gemeente. Daarbij is ook inzichtelijk gemaakt het 
aantal geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, en hoeveel 
bewoners in een bepaald gebied aan bepaalde waarden van 
de geluidsbelasting worden blootgesteld. 

Tegen de vaststelling van het actieplan is, na verwerking van 
de ingediende zienswijzen, geen bezwaar of beroep mogelijk. 
Het actieplan bevat alleen beleidvoornemens en voorgenomen 
maatregelen en is niet gericht op direct rechtsgevolg.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Grote Krocht 12a, gedeeltelijk plaatsen windscherm, ingeko-
men 08 juni 2009, 2009-087Lv.
- Hogeweg 46 / Zuiderstraat 6, gedeeltelijk plaatsen keermuren 
en vervangen buitensbouwplaten, ingekomen 10 juni 2009, 
2009-089Lv.

Ontheffing artikel 3.6 van de Wro

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet op de Ruimtelijk 
Ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-
mingsplan te verlenen voor het gedeeltelijk vergroten van de 
woning op het perceel Patrijzenstraat 3 te Zandvoort (bouw-
aanvraagnummer: 2008-170Rv). 

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 19 juni 2009 
gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het ge-
meentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de termijn 
van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling 
haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij 
het college van Burgemeester en Wethouders,  Postbus 2, 2040 
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief 
“zienswijze” te vermelden.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- Boulevard Barnaart 20, plaatsen reclame, verzonden 10 juni 
2009, 2008-134R.
- Vondellaan, vernieuwen van een snackverkooppunt, verzon-
den 11 juni 2009, 2009-080Rv2efase.
- Haltestraat 62b, plaatsen reclame-uitingen, verzonden 12 juni 
2009, 2009-056R.

Bentveld:
- Duindoornlaan 29, plaatsen rieten mat aan bestaand hek-
werk, verzonden 09 juni 2009, 2009-043Lv.
- Parnassialaan 24, verhogen nok, vernieuwen dak en plaatsen 
twee dakkapellen, verzonden 12 juni 2009, 2009-081Rv

Evenementenvergunningen verleend 

Er zijn evenementenvergunningen verleend voor 
- de 3 Culturele Markten op 28 juni, 26 juli en 30 augustus 2009 
van de heer J.E. Beemsterboer en aan 
- Beach Hockey Nederland voor het evenement Beach Hockey 
Tour Zandvoort dat plaatsvindt op zondag 28 juni bij strand-
paviljoen Zout.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift 
met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van 
uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-
sel niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. 
In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. 
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift 
van het bezwaarschrift.Indien het een vergunning betreft voor 
evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van 
optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, onthef-
fing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u uw 
bezwaarschrift aan de burgemeester te richten. 

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. Advies en 
aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 
Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 
023-5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 
Voor al uw kleine klussen 

in en om het huis. Redelijke 
prijs. Voor info: 06-1423 2051  

.................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. Tel. 

5720108 of 06-48318230
.................

Het Pakhuis 
een kringloopwinkel 

waar van alles te koop 
is! Van serviezen en 

glaswerk tot meubels en 
van kleding tot boeken. 

Kennemerweg 6 Zandvoort 
(voormalige TZB kantine) 

De winkel is geopend 
op don-vrij-zat 10-17 uur. 

info: 06 - 53693409
.................

Te huur: appartement 1-2 
personen in centrum. Per 1 
juli vrij. 1 slaapk., 1 woonk., 

douche/toilet, open keuken, 
gas/licht/water/tv/inter-
net incl. Geen huisdieren, 
€ 850  p.mnd. + 1 maand 
borg. Tel. 06-53344660

.................
Verloren op ma. 8 juni: 

zilveren ketting bestaande 
uit div. kettingen met 
pijpkraaltjes. Route: P. 

Loot – Brederodestraat-
bibliotheek. Afra, 
tel. 06-11096236

ZANDKORRELS
Lekkage? 

Alles voor uw 
dak en zinkwerk. 

Bel E. v.d. Berg en Zn: 
06-4500 4037. 

Gratis offerte of advies. 
Ook schilder- of 
loodgieterswerk

.................
Gevraagd: hulp in de 
huishouding voor 1 
ochtend in de week. 

Tel. 06-1217 1630
.................

Garage te huur aan
 de Burg. van 

Alphenstraat nabij
Trompstraat. 

€ 120,- per maand. 
Tel.: 06-53256274

.................
Biertap verhuur: 

v.a. € 25,-. Alle merken 
drank: laagste prijs! 
OHD bv Zandvoort. 

Tel. 5738777 
www.goedkoopdrank.nl

.................
Hondenkapsalon Reneé 

na 10 jaar weer 
actief! Trimster voor 

uw kleine gezelschaps-
hond. Voor info of af-
spraak, tel. 5715626

.................
Te koop: Beach crui-
ser. Nieuwe Johnny 
Locco beach cruiser 

KLM kleuren wit  
en blauw met logo. 
incl shimano nexus 

3 versnelling, verlich-
ting en slot. 299 euro. 

Voor info, 
bel 06-24540936 

.................
Jezus zegt: 

“Ik ben het licht voor 
de wereld” (Johannes 

8:12). Jezus wil ook het 
licht zijn in uw leven. 

Gebed nodig? Mail naar 
gebed-zandvoort@

hotmail.com
 .................

Woningonderhoud: 
www.rin-woningonder-

houd.nl te Zandvoort 
kan momenteel weer 

opdrachten aannemen. 
Altijd gratis offerte. 

Schilderen, tuinwerk, 
sanitair, verbouwen, 

timmerwerk. Tel. 
06-23582119

Voor € 995,00 uw huis verkopen?
Ga dan in zee met de nieuwe 
makelaar voor Zandvoort e.o.

Bel Mark Grote, tel. 023-5734712 
of kijk op www.trendmark.nl

Beloning voor het terug 
bezorgen van AH-tas 
met kleding+laarzen. 
Per abuis 2 weken ge-
leden bij container in 

Brederodestraat neergezet 
en niet meer terugge-

vonden. Tel. 06-21661161

Te koop: 20 geb. boeken 
i.st.v.nw. Ideaal vakantie lec-
tuur: € 0,65 p.st. of € 8,50 in 
1 koop; Camera Obscura-100 

gravures: € 7,50; Tuinboek 
Herwig: €2,-; Bonbonschaaltje 

jaren 50, met bladgoud: 
€15,-. Tel. 5713509

ze inschatten hoeveel jonge 
vis er bijkomt en aan de hand 
van de aanlandingen kunnen 
ze inschatten hoeveel vis jaar-
lijks weggevangen wordt. 

Biologisch onderzoek doen 
is wat anders dan vissen en 
daarom hebben vissers en 
visserijbiologen veel samen-
werkingsprojecten waarin ze 
elkaar versterken, ieder vanuit 
zijn eigen specialisme. Vissers 
helpen onderzoekers met ver-
beteringen van het onderzoek 
naar de hoeveelheid vis in de 
Noordzee en naar de hoe-
veelheid bijvangsten in de 
platvisvisserij. Onderzoekers 
helpen vissers op hun beurt 

In aanloop naar de Week van de Zee meldde deze krant dat het Wereld Natuurfonds, in 
samenwerking met de stichting Noordzee, een nieuwe viswijzer heeft uitgebracht. Deze 
viswijzer is bij de Noord-Hollandse vissers in het verkeerde keelgat geschoten.

Wij vangen deze vis wijzer

Met name de plaats die schol 
en tong uit de Noordzee van 
de beide organisaties heb-
ben gekregen is de vissers een 
doorn in het oog: aan de rode 
kant, dus liever niet. Volgens 
het Productschap Vis, de over-
koepelende organisatie voor 

alle belangenorganisaties in 
de vissector, is er met de stand 
van de beide vissoorten niets 
aan de hand. De hoeveelheid 
vis die in zee zwemt wordt 
jaarlijks geschat door visse-
rijbiologen. Aan de hand van 
hun onderzoek op zee kunnen 

met nieuwe technieken uit-
proberen om bijvangsten en 
bodemberoering te vermin-
deren. 

Om zichtbaar te maken dat 
Nederlandse vissers zich 
aan alle bestaande wet- en 
regelgeving houden, zullen 
veel vissers zich laten certi-
ficeren door een onafhanke-
lijke instantie. Het Certificaat 
Verantwoordelijk Vissen richt 
zich onder meer op aspecten 
als vangstverwerking, hygiëne 
aan boord, vangstmethoden, 
opleidingseisen, vissen bin-
nen quota en afvalverwerking. 
Administratieve verplichtin-
gen en controles behoren 
ook hiertoe. De ‘alternatieve’ 
Viswijzer en andere zaken 
verantwoorde vis aangaande 
vindt u op www.pvis.nl.
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Van Nes tot erelid benoemd
Joop van Nes, (sport)
redacteur van de 
Zandvoortse courant, 
is tijdens de recentelijk 
gehouden algemene 
ledenvergadering van 
basketbalvereniging 
The Lions benoemd 
tot erelid van de ver-
eniging. Dit vanwege 
zijn jarenlange ver-
diensten voor de club, 
niet alleen als speler 
maar ook als scheidsrechter, 
trainer/coach en medeorga-
nisator van het schoolbas-
ketbaltoernooi. 

Tijdens dezelfde vergadering 
werd Chris van den Broek 

uitgeroepen tot Leeuw van 
het Jaar vanwege zijn vele 
activiteiten in het afgelopen 
seizoen als scheidsrechter en 
organisator van het school-
basketbaltoernooi. Beide he-
ren van harte gefeliciteerd!

Joop van Nes

Administratiekantoor K. Willemse
Albatros
Alessandro SPA & Beauty 
 Zandvoort
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Behind the Beach bike rentals
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Hugoos

adverteerders
Hypotheekshop
Jan Drommel
Kroon Mode
La Bonbonnière
P. van Kleeff
Pluspunt
Remo de Biase
Riche aan Zee
Sandd
Sea Optiek
SKiP St. Kdv. Pippeloentje-Pluk
SMV Computerreparaties
Spiegelcentrum Het Draaipunt
Stichting Classic Concerts
Thalassa Strandpaviljoen 18
Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
ViVa! Zorggroep
V.o.f. Cocarde
VVV Zandvoort
Zandvoorts Mannenkoor

basketbal
Nieuwe ‘Master’ op Circuit Park Zandvoort

“Ik heb in het begin erg hard 
gereden om een zo groot 
mogelijk gat te creëren. Dat 
is gelukt en ik ben dan ook 
erg blij”, aldus Bottas na 
afloop. Mäki had het even 
geprobeerd maar moest er-
kennen dat zijn landgenoot 
heel sterk reed. Coletti had 
ondanks de aanwezigheid 
van Bianchi een degelijke 
race afgewerkt.

Bianchi was eerder op de 
zaterdag al het mikpunt van 
discussie, omdat de Franse 
winnaar van de Masters 
2008 enkele rijders zou heb-
ben afgehouden c.q. geblokt. 
Het leverde een heftig tafe-
reeltje op met de Libanees 
Basil Shaaban. Ook Coletti, 
Robert Merhi en Renger 
van der Zande waren het 
slachtoffer van de grillen 
van Bianchi. De sportcom-
missarissen besloten daarop 
de betrokkenen te horen en 
riepen vervolgens Bianchi 
op het matje. De Fransman 
kon de sportcommissarissen 
niet overtuigen, waarop hem 
de snelste trainingstijd werd 
afgenomen. Hierdoor werd 
Bianchi vijf plaatsen terug-
gezet.

ele infectie. Succesvol was 
de éénmalige rentree van 
Bleekemolen in de Formule 
Ford niet. Zaterdag viel de 
Aerdenhouter uit en in 
de race op zondag werd 
Bleekemolen senior bestraft 
met een ‘drive through pe-
nalty’, omdat hij te snel zou 
hebben gestart. Zandvoorter 
Jan Paul van Dongen werd in 
de eerste race achtste en in 
de tweede race negende.

Formule BMW Europe 
Winnaar van de eerste 
race werd de Braziliaan 
Nasr.Een knappe tweede 
plaats was voor de jonge 
Maastrichtenaar Robin Frijns, 
de Spanjaard Juncadella 
werd derde. Vooral de twee-
de race leverde veel spektakel 
op. Hierin was Nederlander 
Jack te Braak de man van 
een crash. Te Braak wist na 
de start op te klimmen naar 
de tiende plek. In de S-bocht 
wilde hij meer, maar raakte 
daarbij zijn landgenoot Frijns 
waardoor hij gelanceerd 
werd, om vervolgens door 
de lucht een andere deelne-
mer te raken en zijwaarts in 
het grind terecht te komen. 
Dit alles werd met een kop-

Nederlanders
Renger van der Zande schoot 
daar niet zo gek veel mee 
op. De Nijmegenaar was in 
goeden doen, maar werd 
in zijn snelste ronde gehin-
derd door Bianchi. Voor Van 
der Zande zat er niet meer 
in dan een negende start-
plek. Uiteindelijk kwam de 
Nederlander op een zesde 
plaats over de finish. “Ik heb 
echt het maximale uit de 
auto gehaald, dit is alles wat 
erin zat. Als je als negende 
start, dan weet je dat je nor-
maal gesproken hier niet op 
het podium komt”, analy-
seerde de Nijmegenaar na af-
loop. De andere Nederlander 
Henki Waldschmidt viel uit. 
Carlo van Dam zou na eer-
dere berichten van start zijn 
gegaan, maar uiteindelijk 
deed Van Dam niet mee. De 
Vlaardinger verkoos een be-
zoek aan Le Mans.

Formule Ford
Opnieuw slaagde Melroy 
Heemskerk de beide races 
te winnen. Zijn teamgenoot 
was Michael Bleekemolen, 
die de plaats innam van 
Luuk Glansdorp die herstel-
lende is van een bacteri-

rol afgesloten. Frijns 
kwam ondanks dit 
voorval als vierde te-
rug. De Brit Harvey 
won de tweede race 
voor de winnaar van 
de eerste race Nasr 
en derde werd we-
derom de Spanjaard 
Juncadella.

Formido Suzuki Swift 
In de Swift cup werd het 
een dubbelslag voor Pieter 
Schothorst. De rijder van het 
Coronel Junior team deed 
daardoor goede zaken in het 
klassement. Omdat Jeroen 
Slaghekke op zaterdag het 
met Marth de Graaf aan de 
stok kreeg, kon Schothorst 
maximaal profiteren. Het 
voorval tussen Slaghekke 
en De Graaf had een vervolg 
op de startopstelling voor 
de tweede race. Slaghekke 
moest als laatste beginnen 
en De Graaf vanaf de zes-
tiende plek. Zowel Slaghekke 
als De Graaf reed een magi-
strale inhaalrace waarbij De 
Graaf vooraf had gezegd dat 
een plek bij de eerste zes er 
in moest zitten. De Nieuw 
Vennepper kwam die belof-
te na en werd zesde, gevolgd 
door Slaghekke.

Toerwagen Diesel Cup 
De Volvo equipe van Baars 
en Roeleveld wist op vrijdag 
hun slag te slaan, maar in de 
race op zondag was het duo 
Marcel Nooren en voormalig 
Clio kampioen Pim van Riet 
een klasse apart.

De Finnen Valtteri Bottas en Mika Mäki waren afgelopen zondag de twee besten in de 
Tango Masters of Formula 3. Een sollicitatie naar de formule 1 lijkt aanstaande. Bottas was 
de betere van het tweetal en eindigde voor Mäki op het hoogste podium. Derde werd de 
Monegask Stefano Coletti, die op zijn beurt de winnaar van vorig jaar Jules Bianchi van 
een podiumplek afhield.

autosport

De start van de Formule 3 | Foto’s: Chris Schotanus

Valtteri Bottas

De eersten zullen de laatsten zijn! De allereerste foto 
die ons werd toegezonden was die van de F3 van S.V. 
Zandvoort. Helaas ontbrak deze foto bij de galerij der 
Kampioenen van vorige week in deze krant. Hierbij 
dus alsnog de F3, met excuses van de redactie.

Galerij der Kampioenen

Zandvoort heeft zijn eerste ‘panna king’

Wisselend succes voor Ard Keff

Oranje Nassauschool handbalkampioen Jongensteam TCZ kampioen van Nederland

Dit jaar was voor het eerst 
ook een Panna Knock Out 
aan de speeldag toege-
voegd. Ruim 130 kinderen 
namen deel aan de dag 
op het parkeerterrein bij 
Pluspunt Noord. Hiervan 
gingen zeker tachtig kinde-
ren het duel aan met leef-
tijdsgenoten in de panna 
arena. 

Panna is straatvoetbal waar-
bij de subtiele voetbeweging 
meer waard is dan het sco-

Met de BMW E30 kwam Keff 
meerdere malen in actie. De 
Zandvoorter kende een week-
end met wisselend succes, 
omdat hij na de eerste race te 
maken kreeg met een bekend 
probleem. “De auto hield in. 
Wat we het hele weekend ook 
probeerden, het was niet op 
te lossen”, aldus Keff.

In de twintig ronden durende 
eerste race rukte Keff van de 
dertiende startplaats op naar 
de tweede plek. Tien ronden 

ren van een doelpunt. In 
snelle potjes van drie minu-
ten wordt 1 tegen 1 gespeeld 
op een klein veldje van 4 
bij 6 meter. Wie de meeste 
doelpunten scoort heeft 
gewonnen. Maar het scoren 
van doelpunten staat in het 
niet (en aanzien) van het 
door de benen spelen van 
je tegenstander. Zo’n klas-
sieke “poort” is het hoogst 
haalbare en levert direct 
winst op. En daar ligt met-
een de oorsprong van de 

voor het einde werd hij aan-
getikt en spinde de wagen. 
Wat daarna volgde leek als 
een jongensdroom. “Ik heb 
de race van mijn leven gere-
den. Na die spin kwam ik als 
twintigste de baan op. In tien 
ronden tijd ben ik elk gaatje 
in gedoken”, aldus Keff. In de 
laatste ronde was het onmo-
gelijke waar geworden: De 
Zandvoorter reed op kop om 
die positie ook niet meer af 
te staan. “De banden waren 
versleten en de remschijven 

Het 40e Schoolhandbal toer -
 nooi werd onder ideale 
weersomstandigheden ge-
speeld op de velden van ZSC 
in Duintjes veld. Van iedere 
basisschool was zowel bij de 
meisjes als bij de jongens een 
vertegenwoordigend team 
dat streed voor hun school. 

De vier spelers van het Zand-
voortse team tot 17 jaar,  

Vorige week woensdag werden tijdens de nationale straat-
speeldag in Zandvoort de voorronden gespeeld voor het 
Nederlands Kampioenschap Panna Knock Out. ’s Middags  
werd de zinderende finale gepeeld tussen Koen Michiel-
sen en Lesley Loos. De straatspeeldag werd georganiseerd 
door Pluspunt in samenwerking met Sportservice Heem-
stede-Zandvoort.

Eerder deze maand werd op het circuit van Zandvoort het 
DNRT Superraceweekend afgewerkt. Een druk programma 
zorgde voor 3 dagen races. Zandvoorter Ard Keff kwam 
goed voor de dag, ondanks techtnische problemen.

De Oranje Nassauschool is overall winnaar geworden van 
het 40e Schoolhandbaltoernooi. Zij hadden na het tellen 
van de punten een grote voorsprong op de nummer twee 
de Nicolaasschool. Het toernooi werd officieel geopend 
door dorpsomroeper Klaas Koper.

Het jongensteam van Tennisclub Zandvoort (TCZ) is afgelopen weekend kampioen van 
Nederland voor clubteams geworden in hun leeftijdsklasse! In de halve finale waren zij 
met 5-1 te sterk voor Spijkenisse en in de finale werd Cream Crackers uit Groningen met 
4-2 aan de zegekar gebonden waardoor het kampioenschap een feit was. De wedstrijden 
werden in Hoofddorp gespeeld.

voetbal

autosport

handbal tennis

naam van de sport: panna is 
het Surinaamse woord voor 
“poort”.

De finale van het panna 
toernooi in Zandvoort 
werd gespeeld tussen Koen 
Michielsen en Lesley Loos. 
Heel lang bleef deze strijd 
onbeslist, de twee gladiato-
ren hielden de score van 0-0 
vast tot letterlijk in de laatste 
seconden van de wedstrijd. 
Helaas moest Loos toen 
zijn meerdere erkennen in 
Michielsen toen deze het 
eerste doelpunt van de wed-
strijd scoorde. Vlak daarna 
klonk het eindsignaal. 

Door dit resultaat mag 
Koen Michielsen zich Panna 
King van Zandvoort noe-
men en deelnemen aan het 
Nederlands Kampioenschap 
Panna Knock Out, georga-
niseerd door Sportservice 
Noord-Holland. Tijdens het 
NK Panna nemen alle win-
naars van de 250 georgani-
seerde panna toernooien het 
tegen elkaar op. De winnaar 
van dat toernooi mag zich 
Nederlands Kampioen noe-
men. Meer informatie over 
het NK Panna staat op www.
pannaknockout.org. 

waren op, maar ik was eerste”, 
aldus zijn opgetogen com-
mentaar.

Na winst in de tweede race 
werd de derde race een re-
gelrechte deceptie. De BMW 
viel stil en er was geen bewe-
ging meer in te krijgen. De 
consequentie was dat Keff nu 
achterin moest starten in de 
vierde race. De Zandvoorter 
liet toch weer zien uit het 
goede racehout te zijn ge-
sneden, wat een zesde plaats 
als het hoogst haalbare bleek. 
De vijfde race werd afgewerkt 
onder natte omstandigheden 
en leverde een vijfde plaats 
op. 

In de drie éénuursraces kwam 
Keff uit samen met zijn spon-
sor Matthijs Bakker, die in de 
Dutch GT 4 samen met Mark 
Kroes voor het team van 
Match een Ginetta bestuurt. 
Het duo werd één keer twee-
de en twee keer derde, wat 
uiteindelijk goed was voor de 
eindoverwinning. 

Over het niveau had men 
niet te klagen. “Natuurlijk 
steken de kinderen die hand-
ballen met kop en schouders 
er bovenuit maar daarom-
heen heb ik toch een aan-
tal talenten gezien, zeker 
bij de meisjes”, zei een van 
de dames scheidsrechters 

na afloop. De beker voor de 
meest sportieve school, ter 
beschikking gesteld door de 
Zandvoortse Sportraad, was 
voor de Beatrixschool. 

Eindstand meisjes: 
1. Oranje Nassauschool 15
2. Beatrixschool 12
3. Hannie Schaftschool 9 
4. Mariaschool 6
5. Nicolaasschool 3
6. Duinroosschool 0
Eindstand jongens: 
1. Nicolaasschool 15
2. Oranje Nassau  12
3. Mariaschool 9
4. Beatrixschool 6
5. Duinroos 3 
6. Hannie Schaftschool 0
Overall: 
Oranje Nassauschool 27
2. Nicolaasschool 18 (+25)
3. Beatrixschool 18 (+1)
4. Mariaschool 15
5. Hannie Schaftschool 9 
6. Duinroosschool 3

Tallon Griekspoor, Zicky Jans-
sen, Mark Dijkhuizen en Jesse 

Overall winnaar Oranje Nassauschool Nederlands kampioen tot 17 jaar

Panna toernooi op parkeerterrein VomarInhaalrace van Ard Keff | Foto: Chris Schotanus

Scheurs, worden al een paar 
jaar door Dick Suijk en Hans 
Schmidt van de Tennisschool 
Zandvoort getraind en ge-
coacht. De beide coaches 
waren dan ook zo trots als 
een pauw toen hun pupillen 
de Nederlandse titel in de 
wacht sleepten. Een nieuwe 
generatie Nederlandse top-
tennissers meldt zich aan en 
misschien begint dat wel in 
Zandvoort! 
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Grote Krocht 14
Voor wie een royaal penthouse zoekt dat aan alle wensen voldoet….  
Op ‘eenzame’ hoogte, midden in het gezellige centrum van Zandvoort, ligt dit prachtige royale 
penthouse met ruime serre, riant zonnig dakterras,  3 slaapkamers en 2 parkeerplaatsen.  
Het kleinschalige complex residence “La Grande Caverne” beschikt over een lift en een inpandige 
parkeerkelder met bergingen. 

MOOIST GELEGEN PENTHOUSE VAN ZANDVOORT!•	
Volledige privacy door de vrije ligging•	
Bijzonder vormgegeven hoog plafond in de woonkamer•	
Zonwering rondom •	
Berging en 2 parkeerplaatsen in de parkeerkelder•	
Midden in het centrum en toch rustig gelegen•	
Woonoppervlakte circa 140 m² •	

Vraagprijs € 665.000,-- (incl. 2 parkeerplaatsen)

Frans Zwaanstraat 24
Slechts de Frans Zwaanstraat scheidt de voortuin van de duinrand; vanuit deze 
fraaie tussenwoning (type 3-onder-1 kap) loopt u zo de natuur in.
De woning beschikt over een doorzon-woonkamer, 3 slaapkamers, ruime zolder-
etage en een grote, fraai aangelegde achtertuin. Tel daarbij op dat het strand en 
het centrum niet meer dan een paar honderd meter verwijderd zijn en dan is dit 
de ideale familiewoning!

Voor- en achtergevel gevoegd en gereinigd•	
Geheel voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing•	
Kindvriendelijke woonomgeving•	
Centrum, scholen en openbaar vervoer op loopafstand•	
Woonoppervlakte ca. 115m² •	

Vraagprijs € 359.000,-- 

L’Amistraat 2
Sfeervol, mooi verbouwd woonhuis met vrij uitzicht op een rustig straatje, 
gelegen aan de rand van het oude centrum van Zandvoort. De woning heeft 
een lichte woonkamer met schoorsteen, een dichte keuken met toegang naar 
de patio en boven bevinden zich 2 slaapkamers en een moderne badkamer. Het 
centrum, scholen, strand en station bevinden zich allen op loopafstand.

Starterslening mogelijk via de gemeente!•	
Een woning om zo te betrekken•	
In centrum doch rustig gelegen •	
Geen parkeervergunning nodig•	
Goed onderhouden en sfeervol gerenoveerd sinds 2003•	
Achtergevel geïsoleerd, voorgevel gevoegd en gereinigd •	
Woonoppervlakte ca. 70 m² •	
Perceeloppervlakte 48 m²•	

Vraagprijs € 219.000,-- 

De Schelp 16
Op de begane grond gelegen 3-kamer recreatiewoning. De grootste troef 
van dit hoekappartement is de grote tuin op het zuidoosten, deels betegeld 
deels voorzien van gras. Complex De Schelp is rustig gelegen (enkel 
bestemmingsverkeer), beschikt over een riante binnentuin en men kan hier nog 
vrij parkeren voor de deur! 

Geschikt als beleggingsobject of tweede woning•	
Wordt gestoffeerd/gemeubileerd opgeleverd•	
Appartement is voorzien van CV- installatie•	
Op loopafstand van uitgestrekt duingebied•	
Centrum en strand in nabijheid•	
Vrij parkeren!•	
Woonoppervlakte ca. 40 m²•	

Vraagprijs € 129.000,-- 

Duinzicht

Wilhelminaweg 13
In het groene hart van Zandvoort op 316 m² eigen grond gelegen, charmante en 
stijlvol gerenoveerde half vrijstaande 20-er jaren woning met fraai aangelegde 
voor -en achtertuin. De woning beschikt over authentieke details, 5 slaapkamers, 
royale L-vormige living, garage en oprit voor meerdere auto’s. 

Absoluut de moeite waard om deze woning van binnen te bekijken!•	
Prachtige groene locatie en op loopafstand van het centrum, strand en station •	
Elektrisch bedienbare garagedeur met afstandsbediening •	
Volledig gerenoveerd in 2002, met behoud van het charmante karakter •	
Gebruiksoppervlakte ca. 170 m²•	
Perceeloppervlakte 316m²•	

Vraagprijs  €  629.000,--
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 Politiek café

     Amsterdam aan Zee?  

 

Vrijdag 26 Juni 
18-22 uur in het

Wapen van Zandvoort

Afd. Amsterdam, Bloemendaal,

Zandvoort, Regio N-Holland

Zondag 28 juni 2009:

ZOMERCONCERT
Zandvoorts Mannenkoor
Zandvoort Kamerkoor 

Music All-In
Locatie:  Protestantse kerk, 

Kerkplein Zandvoort
Aanvang:  15.00 uur 

(kerk open 14.30 uur)Toegang: € 5,00

Voorverkoop: Bruna Balkenende, 

Kaashuis Tromp, C’est Bon Notenwinkel

Het Zandvoorts Mannenkoor verzorgt komende zondag, in 

samenwerking met Music All-in, een grandioos zomercon-

cert in de Protestantse kerk op het Kerkplein. De opbrengst 

van het concert zal gebruikt worden voor de aanschaf van 

nieuwe kleding voor het Zandvoorts Mannenkoor.

Al bijna twintig jaar is het 

Zandvoorts Mannenkoor ge-

kleed in het bekende zwarte 

(smoking)kostuum, wit over-

hemd, strik en zwarte schoe-

nen. Deze kleding werd begin 

jaren negentig ter beschik-

king gesteld, toen al tweede-

hands, via de goede relatie die 

het koor had met het Holland 

Casino Zandvoort. Dat was 

een mooie geste, maar nu 

is de kleding dringend aan 

vervanging toe. Het bestuur 

is van plan om ’s zomers ge-

kleed te gaan in een blauwe 

pantalon, een blauw colbert 

en een geel overhemd en 

voor de winter een traditio-

neel zwart kostuum met een 

wit overhemd en strik. Echter, 

voor 50 heren nieuwe kleding 

aanschaffen kost veel geld. Na 

afloop van dit concert willen 

zij dan ook een openschaal-

collecte houden om een ge-

deelte van de aanschaf van 

nieuwe kleding te bekostigen.

Theo Wijnen zal tijdens het 

concert de piano bespelen, 

terwijl Toos Bergen het een 

en ander aan elkaar zal pra-

ten. Het concert begint om 

15.00 uur en de kerk gaat om 

14.30 uur open.

Concert voor nieuwe 
kleding

vervolg op pagina 3

Een tribune vol met insprekers bij commissie Raadszaken

Het ontwerpbestemmingsplan Zandvoort Centrum is door het college voorlopig inge-

trokken. Tijdens een wat vreemd verlopen vergadering van de commissie Raadszaken 

van vorige week donderdag bleek dat er dermate veel ‘mis’ is met het plan dat het colle-

ge de tijd wil nemen om het een en ander beter te verwoorden. Ook enkele bestemmin-

gen, die ambtshalve waren veranderd, zullen mogelijk opnieuw heroverwogen worden.

College trekt 
ontwerp bestemmingsplan in

van de insprekers. Veelal was 

de bestemming van panden 

veranderd waardoor er van 

bijvoorbeeld exploitatie in 

de horecasfeer geen sprake 

meer kon zijn. Ook werd dui-

delijk dat hier en daar in de 

organisatie een aantal fouten 

staan, waardoor als voorbeeld 

een pand aan de Kanaalweg 

officieel niet zou bestaan 

maar wel al jaren OZB voor 

wordt betaald. De commis-

sie vroeg zich af waarom be-

5 227 11Actueel Actueel Cultuur Sport
Geslaagden op
het raadhuis

Weerzien van
oude bekenden

Kunst en boeken
op Gasthuisplein

Strandbridge-
drive geslaagd

5e jaargang • week 26

25 juni 2009
Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 
Zandvoortse 

De Mannetjes

Mannenkoor

‘Olé olé! Laat onze 
“leeuwen” niet in 
hun hempie staan’

2 juli Raadhuis en 

Loket Zandvoort gesloten

Maar liefst 11 insprekers had-

den zich bij voorzitter Fred 

Paap (VVD) gemeld om hun 

zienswijze te kunnen toe-

lichten. Normaal gesproken 

is daar 20 minuten voor ge-

reserveerd, maar Paap was 

dermate coulant dat iedereen 

zijn zegje mocht en kon doen. 

De ambtshalve veranderin-

gen, die naast het rapport 

van de Hoorcommissie ter ta-

fel lagen, liepen als een rode 

draad door de opmerkingen 

Zandvoorts Mannenkoor is toe aan ‘nieuw jasje’

 

Van ons hoeft u
geen provisie
te betalen!

Kostverlorenstraat 100 - Zandvoort
(023) 573 59 87
www.zandvoort.hypotheekshop.nl

En u krijgt 
vaak ook nog 
eens een 
lagere rente!

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 27,  29 juni t/m 5 juli 

1 knip wit + 1 knip bruin 
samen € 3,50 

Tegen inlevering 
van de knipbon: 

10 witte bollen € 1,25 
Stap ook eens binnen voor  
een lekker belegd broodje  
met één van onze heerlijke 
ambachtelijke salades en  

een lekker kopje koffie

OFFICIAL DEALER VAN:
RAYBAN - PRADA - MAUI JIM - 

DOLCE & GABBANA
 

CHANEL - DIOR - GUCCI -  
OAKLEY - ROBERTO CAVALLI

 
 GIORGIO ARMANI - EMPORIO 

ARMANI - SERENGETI -PERSOL

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466

langhebbenden, waarvan de 

panden een andere bestem-

ming hadden gekregen, niet 

daarvan op de hoogte waren 

gesteld. Ook het ontbreken-

de pensionbeleid kreeg weer 

aandacht. Hierdoor zou een 

nieuwe ondernemer geen 

pension mogen exploiteren 

aan de Brug. Engelbertstraat, 

omdat daar een andere be-

stemming op staat.
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Strandpachters betalen volgend seizoen voor bouwvergunning
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colofon

De bouwvergunningen die de strandpachters per komend 

jaar moeten aanvragen om hun paviljoens op te mogen 

zetten gaan totaal € 190.000 kosten. Althans, als de raad 

het voorstel van het college aanneemt. De commissie had 

dit als onderdeel van de BERAP 2009-1 op de agenda staan. 

Op voorspraak van minister Van der Laan wordt de norm 

voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verruimd 

van € 265.000 naar € 350.000. Uit onderzoek is gebleken 

dat door een verhoging van de NHG-grens de angst onder 

potentiële kopers wordt weggenomen. De regeling wordt 

1 juli van kracht.

Louis Davids Carré
De nieuwbouw ten behoeve 

van het project Louis Davids 

Carré (LDC) wierp eveneens 

veel vragen op. Met name 

bepaalde hoogtes die door 

het college zouden zijn ver-

hoogd/veranderd ten aan-

zien van het Masterplan LDC 

dat door de raad was vast-

gesteld. Cees van Deursen 

(GL) vond zelfs dat het col-

lege de mening van de raad 

naast zich neer heeft gelegd 

door deze veranderingen. De 

emoties liepen hoog op toen 

wethouder Wilfred Tates be-

zig was met zijn antwoord 

in eerste termijn. Hij moest, 

na een aantal keren te zijn 

geïnterrumpeerd, door de 

voorzitter tot de orde wor-

den geroepen. Dit schoot de 

wethouder in het verkeerde 

keelgat, die vervolgens om 

een schorsing vroeg. Na de 

schorsing, die hij gebruikte 

om overleg te plegen met 

deskundigen over de vraag 

of er enig uitstel mogelijk 

was, kwam hij terug met de 

mededeling dat het college 

Waar normaal gesproken 

over de hoogte van de bouw-

kosten moet worden afgere-

kend, gaat het volgens de 

strandpachtersvereniging bij 

het strand om € 16 per m2. 

Volgens het college worden 

daarmee de kosten, zijnde 

de vergunningverlening, het 

toetsen van de constructie-

tekeningen en de controle en 

inspectie van de bouwwer-

ken betaald.

In een brief aan de commissie 

geven de strandpachters hun 

ongenoegen weer. “Voorop 

willen wij stellen dat wij loy-

aal wensen mee te werken 

aan de vergunningverlening 

voor strandpaviljoens; hier-

over hebben wij geen twijfel 

laten bestaan. Wel hebben 

wij overwegende bezwaren 

Door de verruiming kun-

nen straks veel meer con-

sumenten een beroep 

doen op deze garantiere-

geling bij het kopen van 

een woning. Bovendien is 

er een grote groep huisei-

genaren die “met terug-

werkende kracht” alsnog 

een hypotheek kunnen af-

sluiten met NHG. De ver-

ruiming van de NHG zal 

vroeg om het agendapunt 

te schorsen. Het stuk wordt 

nu in de commissievergade-

ring van augustus opnieuw 

op de agenda geplaatst. 

De discussie wordt dan 

gestart met de tweede ter-

mijn, waarin de insprekers 

opnieuw de gelegenheid 

krijgen om hun woordje te 

doen.

Overige agendapunten
De Buurtbemiddeling en 

de Telecommunicatie ver-

ordening werden hamerpun-

ten. Het Milieu beleidsplan, 

waarover in het verleden 

nogal wat te doen is ge-

weest, zou ook een hamer-

stuk geworden zijn, ware het 

niet dat Van Deursen er een 

stemverklaring aan wil ver-

binden en dus werd het een 

bespreekstuk. De agenda-

punten waren dermate snel 

besproken dat de voorzitter, 

ondanks de ruime tijd die hij 

nam bij het bestemmings-

plan, slechts 10 minuten na 

de geplande eindtijd de ver-

gadering sloot.

tegen de wijze waarop het 

college de vergunningverle-

ning wil effectueren. In ieder 

geval niet volgens een sche-

ma dat in goed overleg met 

de strandpachters tot stand 

is gekomen maar door hun 

per dictaat is opgelegd. Het 

college wenst de bouwleges 

tot onredelijke hoogte op te 

schroeven.” Waar sinds men-

senheugenis het legestarief 

afhankelijk is van de hoogte 

van de bouwkosten, wenst 

het college nu de hoogte 

van de bouwvergunningen 

afhankelijk te maken van de 

oppervlakte van het pavil-

joen: € 16 per m2. Voor een 

paviljoen van 700 m2 moet 

dan € 11.200 worden betaald.

De commissie had een aantal 

vragen voor de verantwoor-

een flinke stimulans zijn 

voor de gehele woning-

markt. Een grotere groep 

consumenten kan nu 

goedkoper lenen met een 

rentekorting van 0,4% tot 

en met 0,6%. Bovendien 

krijgt deze groep ook nog 

eens meer zekerheden bij 

onvoorziene gebeurtenis-

sen, zoals bijvoorbeeld 

werkloosheid. 

Bouwvergunningen gaan € 190.000 kosten

Verruiming Nationale Hypotheek Garantie

Politiek
Commissie Planning & Control d.d. 17 juni

kunnen de heren weer opge-

lucht ademhalen. Want voor 

de wildplassers zijn er twee 

openbare toiletten extra in 

het dorp geplaatst. Een uri-

noir in de Verlengde Halte-

straat en een gemengd toi-

let aan het De Favaugeplein. 

Helaas zijn de vrouwen weer 

het pispaaltje! Misschien om-

dat de heren meer aandrang 

hebben dan de dames?

 Eigenlijk zijn er niet zo-

veel openbare gelegenhe-

den om als vrouw je plasje 

kwijt te kunnen. In 1999 is 

het oude stinkende urinoir 

aan de Swaluëstraat vervan-

gen voor een super de luxe 

urinoir. Vanuit de verte lijkt 

het op een zoutvaatje. Het 

is, net als de nieuwste versie, 

uitgevoerd in roestvrij staal 

met een keurig puntdak. Dat 

is speciaal ontworpen voor 

mensen die de volgende dag 

met een punthoofd lopen. ‘s 

Avonds werd het dak van het 

toilet als een vuurbaken ver-

licht. Of dat nog steeds zo is, 

geen idee! Het ligt erg afge-

legen en is niet vrouwvrien-

delijk. Wel zag ik toen het 

deurtje op een kier stond dat 

de heren na het plassen, heel 

luxe, hun handen na het was-

sen met een blower konden 

drogen. Ik werd er gewoon 

jaloers van.

 Voor dames is het overal 

flink behelpen. Zelfs in het 

buitenland is ‘t moeilijk. Vaak 

zijn de openbare toiletten 

daar niet meer dan een gat 

in de grond met ernaast twee 

afdrukken waar je aan beide 

zijde een voet in moet zetten. 

Dus hurken geblazen. Het 

zijn vreselijke ondingen, het 

stinkt en alles wordt nat, zelfs 

je voeten. Waarom wordt er 

nooit iets leuks voor vrou-

wen bedacht? Bijvoorbeeld 

een fris geurende ‘Lady P’ 

met muziek! Het zou zelfs 

een toeristische attractie 

kunnen worden om naast 

het zoutvaatje van de heren 

een lieftallig peper-

vaatje voor vrouwen 

te plaatsen? Want de 

tijden dat alleen he-

ren hoge nood heb-

ben zijn echt voorbij. 

cartoon Hans van Pelt

Volgens mij…
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P

B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

familieberichten

burgerlijke stand
13 JUNI - 19 JUNI 2009

Geboren: 
Indy Engelina Jacoba, dochter van: Knappers, Patrick Cornelis 
Jacobus en: Zoetemelk, Marion
Reno Sepp, zoon van van der Zwet, Petrus Adrianus Johannes 
en: Schulte, Monique Catharina Susanne

Emily Astrid, dochter van: Dinger, Michael Nicholas en: 

Robinson, Louise Antoinette Dorothy

Lars, zoon van: Hendriks, Bart Jeroen en: van Maanen, Marleen
Davy Alexander, zoon van: Verloop, Alexander en: Sapoletova, 

Yulia Vasiljevna

Gehuwd:
Terpstra, John en: van der Vaart, Elisabeth
 Rügebregt, Martin Michael en: van Soolingen, Astrid Ivonne

 Paulus, Lucièn Maurice en :  Schouten, Yvonne

Overleden:
Van Doorn, geb. Messcher, Elisabeth Sophia, 71 jaar

ZONDAG 28 JUNI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur dhr. H. Hartog

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur C. van Polvliet

kerkdiensten 

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

juni/juli w a t e r

Hoog Laag Hoog HoogLaag
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restaurant aan het strand
waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl

delijke wethouder. Met name 

over de manier waarop de 

wethouder het heeft gedaan; 

via de BERAP. Hij vroeg een 

krediet voor het bedrag om-

dat de leges pas later geïnd 

kunnen worden en daar was 

de commissie het niet mee 

eens. “Wij wilden een eerlijke 

verdeling en zijn toen uitge-

komen op bouwleges per m2. 

De legesverordening moet 

nog aangepast worden. Deze 

methode was al bekend bij 

de strandpachters want die 

is ze tijdens een bijeenkomst 

in het Gemeenschapshuis 

uitgelegd. Er is dus geen 

sprake van een ‘overval’”, al-

dus Tates in eerste termijn. 

In tweede termijn was de 

commissie het nog steeds 

niet met het college eens. 

Pim Kuijken (PvdA): “Ik vond 

de beantwoording van de 

wethouder erg mager. Wij 

zijn het niet met de methode 

die hij gebruikt heeft eens.” 

De overige fracties waren het 

helemaal met Kuijken eens. 

Tates zag in dat hij bakzeil 

ging halen en beloofde ten 

eerste om deze zaak uit de 

BERAP te halen en ten twee-

de zo snel mogelijk met een 

raadsvoorstel te komen om 

inzichtelijk te maken hoe het 

college aan dit bedrag is ge-

komen.

De verhoging van de NHG is 

met name interessant voor 

doorstromers. Als deze groep 

mensen een nieuwe woning 

gaat kopen, ontstaat er aan 

de onderkant ruimte voor 

starters op de woningmarkt. 

Voor geldverstrekkers is de 

verhoging van de NHG ook 

prettig omdat NHG leningen 

een minder kapitaalbeslag 

op het vermogen leggen en 

zij veel minder risico lopen. 

Zo kunnen zij ook weer de 

kredietruimte in de markt 

vergroten.

Voor meer informatie kunt u 

onder andere terecht bij De 

Hypotheek shop Zandvoort. 

We staan niet altijd stil bij het woord “samen”,
maar het is een groot gemis als “samen” uit je leven is.

Het geeft een warm gevoel als we terugdenken aan 
de overweldigende belangstelling in de vorm van 
bloemen, kaarten, brieven, lieve woorden, telefoon-
tjes en het vele medeleven dat we kregen bij het  
zeer plotselinge overlijden van mijn lieve man en 
onze liefste papa

Ivar Steen

Het heeft ons diep getroffen. Daar het onmogelijk is u 
allen persoonlijk te benaderen betuigen wij u hiermee 
onze oprechte dank.

Wendy Steen-Nijkamp
Kelly en Danny
en verdere familie

Lieve Papa

We missen je zo erg!

Liefs van je kanjers

Kelly en Danny XXX

 26 JUNI 1987                           26 JUNI 2009

LIEVE MAMA

22 JAAR GELEDEN BEN JE IN “1 KLAP”  
UIT ONS LEVEN VERDWENEN

&
TOCH VOELDE  WE ONS NOOIT ALLEEN  

OMDAT JE AL DIE TIJD
“IN ONS HART BENT GEBLEVEN”

&
ONDANKS DE TIJD VERSTRIJKT

HOUDEN WE ZO “ZIELSVEEL”  VAN JOU VOOR 
“ALTIJD”

X B X L X M X

Reserveren:023-5713200
www.beachclubtien.nl

Kinderen opgelet!
A.s. woensdag tegen

inlevering van deze advertentie
een gratis Ola raketje!

Ook onze trouwe krantenbezorgers gaan 

wel eens op vakantie. 

Daarom zoeken wij voor de komende 

vakantieperiode invallers voor diverse wijken.

 

 Bespreek de mogelijkheden of 

 meld u aan bij ZVO Verspreiders, 

 tel. 06-1139 1478 of mail uw gegevens 

 naar info@zvo-verspreiders.nl
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Zandvoort Schoon!? speelt zich ook ondergronds af. Periodiek 

worden de straatkolken schoongemaakt. Met de kolkenzui-

ger (“de zuigwagen”) wordt dan alle troep, zand, modder en 

bladafval uit het straatputten gezogen. Het resultaat is dat bij 

regenbuien het afvalwater dan snel in het riool kan verdwijnen. 

Helaas hebben diverse inwoners het idee dat zo’n put gewoon 

een afvalverzamelpunt is. Het positieve gevoel dat je krijgt 

als je iemand z’n straatje ziet schoonmaken wordt dan weer 

teniet gedaan als je ziet dat de troep in de put wordt geveegd. 

Jammer is dat. Waarom niet opvegen en in de afvalbak gooien? 

Daarmee wordt dubbel werk voorkomen en blijft een goede 

afvoer van regenwater gewaarborgd.

Zandvoort behoorlijk in de put!

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

toe. Is de TukTuk leeg dan 

steekt u gewoon uw hand 

op. De TukTuk’s zijn ook in 

te huren bij feesten en par-

tijen. Wilt u een ritje ma-

ken dan belt u de centrale: 

0900-9933399. In ieder ge-

val rijdt het bijzondere ver-

voermiddel tot september. 

Een ritje kost voor 1 persoon 

€ 3,50. De mogelijkheid be-

staat dat dit seizoen ook 

een elektrische TukTuk naar 

Zandvoort komt. Laat de zo-

mer maar komen!

Zin in Zandvoort

Elke zondagmiddag zijn er 

gezellige evenementen in 

het muziekpaviljoen op het 

Raadhuisplein. Het aanbod 

van de artiesten is divers. 

Deze keer presenteerde de 

muziekband ‘Building on 

Sand’ zich. Deze band be-

staat uit cliënten van Nieuw 

Unicum die als dagbesteding 

de band hebben opgericht. 

Begeleid door elektrische gi-

taren, drums en percussions 

zong Martijn Rademaker een 

breed repertoire.Tevens is hij 

een uitmuntende speaker. 

Het publiek genoot niet al-

leen van Builing on Sand 

maar ook van de 12-jarige 

saxofonist Remy. Hij is de ont-

dekking van het Zandvoortse 

Kunstfestijn in 2008 en be-

speelt zijn saxofoon subliem. 

Verzin het maar
D e  o rg a n i s at i e  va n 

Kunstfestijn 2009 zoekt 

voor zijn 2de editie talent-

volle jonge mensen met 

een passie voor muziek, 

dans, circus, poëzie, caba-

ret, rap, musical of toneel.

Het maakt niet uit of het 

een groep of een solo-act 

betreft, zolang het maar 

kwaliteit heeft. Dit jaar 

zullen er twee leeftijdsca-

tegorieën zijn: op 26 juli 

zijn er voorrondes voor de 

groep van 8 tot 15 jaar en 

op 2 augustus die van 16 

tot 25 jaar. Als je overtuigd 

bent van jouw talent en al 

over enige podiumerva-

ring beschikt en dit live wil 

laten zien, geef je dan op 

via www.kunstfestijn.nl.

Kunstmarkt
Zondag 28 juni van 11.00 

tot 17.00 uur is op het 

Gasthuisplein een boe-

ken- en kunstmarkt. Wat 

is er zoal te zien en te 

koop? Heel veel boeken, 

van strip tot literatuur, 

kunstwerken in alle kleu-

ren, maten en stijlen, 

keramiek, bronzen beel-

den. Bewoners van SEIN 

Epilepsiecentrum zijn ook 

aanwezig met allerlei ca-

deauartikelen en geven 

een demonstratie weven 

en vilten. De kunstenaars 

staan zelf bij hun kraam 

zodat u vragen kunt stel-

len over hoe het kunst-

werk is gemaakt.

Rommelmarkt
Komende zondag 28 juni 

organiseert Pluspunt de 

jaarlijkse buitenrommel-

markt op het parkeer-

terrein bij de Vomar. De 

markt wordt gehouden 

van 10.00 tot 16.00 uur 

en is gratis toegankelijk. 

Deelname aan de markt 

is mogelijk. De kosten 

bedragen € 5 voor een 

grondplaats van ongeveer 

4 meter. Een inschrijffor-

mulier is verkrijgbaar bij 

de receptie van Pluspunt, 

Flemingstraat 55. Het 

buffet van Pluspunt is de 

gehele dag geopend voor 

koffie en appeltaart. Bij 

slecht weer zal de markt 

binnen worden gehouden. 

Bel voor meer informatie 

naar Pluspunt: 5740330. 

 

Nieuwe burgemeester
Buurgemeente Bloemen-

daal krijgt per 1 juli aan-

staande een nieuwe 

burgemeester. Het is de 

53-jarige VVD’er Ruud 

Nederveen. Hij volgt Wim 

de Gelder op die per 1 de-

cember 2008 werd aan-

gesteld als burgemeester 

van de gemeente Alphen 

aan den Rijn. Nederveen 

is directeur van het DOD, 

de brancheorganisatie 

voor de dans. Daarvoor 

had hij van 1984 tot 1996 

een adviesbureau voor 

kunsten, financiën en 

beleid. Hij is sinds 2002 

lid van de gemeenteraad 

van Amsterdam voor de 

VVD. Hier had hij meer-

dere voorzittersfuncties, 

onder andere voorzitter 

van het Presidium van 

de gemeenteraad (sinds 

2005), voorzitter van het 

fractievoorzittersoverleg, 

voorzitter van de raads-

commissie Algemene 

Zaken, Openbare Orde en 

Veiligheid (sinds 2006).

Tuk Tuk

De Tuk Tuk Company in-

troduceerde in 2006 

de Thaise TukTuk in 

Zandvoort als alterna-

tief vervoersmiddel voor 

de korte rit. Sindsdien 

zijn ze elk seizoen in het 

straatbeeld van de bad-

plaats aanwezig met als 

standplaatsen NS station 

en Raadhuisplein. Sinds 

begin juni is de enthou-

siaste Cees Zaanen op 

‘zijn’ TukTuk te vinden. Hij 

is zeer flexibel en brengt 

u tussen Zandvoort en 

Bloemendaal overal naar 

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier

Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50

Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

In eerste instantie leek het erop dat de examenkandidaten 

van het Wim Gertenbach College, en hun ouders, vorige 

week woensdag voor niets naar de school waren gekomen. 

Op het tijdstip van verzamelen om de uitslag te horen, 

meldde directeur Fred van Zanten dat door een computer-

storing de exacte cijfers nog niet voorhanden waren en dat 

er misschien wel tot donderdag gewacht moest worden.

Geslaagden Wim Gertenbach 
College naar raadhuis

Met een stalen gezicht en als 

een echte acteur rende Van 

Zanten door de school en 

kwam terug met de mede-

deling dat er misschien wat 

schot in de zaak zat. Op dat 

moment klonk er elders in de 

school tromgeroffel en bleek 

alles in scene te zijn gezet. 

Een salsaband, vooraf ge-

gaan door een schone danse-

res, verzocht de aanwezigen 

te volgen naar het raadhuis. 

Via de Zandvoortselaan, 

Haarlemmerstraat en Grote 

Krocht ging de stoet, die na-

tuurlijk veel bekijks trok, naar 

het Raadhuisplein. Daar aan-

gekomen stond dorpsom-

roeper Klaas Koper klaar om 

de geslaagden één voor één 

via een gedichtje naar boven 

te roepen waar zij hun cijfer-

lijst door Van Zanten kregen 

overhandigd. “Dit jaar heb-

ben we weer een heel hoog 

percentage geslaagden ge-

scoord. Maar liefst 38 leer-

lingen konden hun diploma 

op komen halen”, aldus een 

glunderende directeur.

De geslaagden: 
Sharon van Aacken, Tahera 

Babakhani, Florian Barn-

hoorn, Nigel Beaumont, Rick 

van den Berg, Marissa de 

Boer, Gerben Bol, Ian Brand, 

Timo Cramer, Dajana Curic, 

Alex Dijkhof, Rida Echchrif, 

Joyce Epker, Kevin van Esveld, 
Sonny Failé, Lili Hansen, Siebe 

van den Heuvel, Daan Huijer, 

Wesley Huttinga, Madelon 

Korver, Michael Kramer, 

Burçin Önder, Ken van Rhee, 

Channa Salomons, Tim 

Scheffer, Danny Schreuder, 

Jip Stalenhoef, Frank Stor, 
Angelo Timmer, Frank van 

der Veld, Laura van Vessem, 

Simon Vleeshouwers, Tom 

Vogelsang, Kas de Vries, 

Jasper Wille, Marit van der 
Woude, Bootsy van der 

Zande.

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

Ook iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €25,- Met ZandvoortPas: 115,-

Zomerse taferelen!

Kerkstraat 14, 

2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

7 dagen per week

Geen zin om te kokkerellen?

Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen voor ieder wat  
wils, zoals broodjes, saté,  
spareribs, diverse visgerechten  
of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Wij zijn tevens op zoek naar een
assistent kok voor ons keukenteam.

Bel: 5712102 
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

Mart 50!!

26-06-2009

50 JAAR GETROUWD
ANNIE EN WIM LAGEMAN

29-06-1959  -  29-06-2009

NOG VELE 
GELUKKIGE JAREN
WIM, ELS, ANOUK, 
CHANNA & DEAN
MARJAN, TON & DION

Wij zijn er klaar voor!

(U ook?)

Groetjes,

Strandpaviljoen 

Telnr.: 023-5712633

Tel: 06-40601692    E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

SCHILDERW
ERK

Na een spectaculaire opening door burgemeester 

N.Meijer BEDANKT Ferhat en ook zijn team ieder-

een die bij dit bijzondere moment aanwezig was.

 

Wegens groot succes van HAAR is Ferhat op zoek 

naar vakbekwame stylisten met ervaring uit de 

hogere branche. Tevens biedt Ferhat (academisch 

erkend leermeester) haarstylist (M/V) in opleiding 

een kans om te groeien tot top stylist voor meer 

info zie telefoon nummer.

NIEUW in Zandvoort bij HAAR epileren en 

ontharing van gezicht op oosterse wijze d.m.v. 

zijden draad. Door deze methode geniet u langer 

van ongewenste haargroei. 

            

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m zaterdag 09:00-18:00 uur

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

Wegens vakantie gesloten

van 2 juli t/m 17 juli 2009

Waarnemingen:

 A t/m K: Dr. Scipio 
  (tel. 5712058)
 L t/m Z: Dr. B. van bergen 
  (tel. 5719507)

Let op: deze artsen hebben geen inloopspreekuur!

Na 17 uur en in het weekend belt 
u tel. 5453200 (doktersdienst)

N.B. Tijdens de vakantie geen  
verkoop van Biamed producten. 
Het eerstvolgende spreekuur van 

BIAMED is op 21 juli 2009.
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al zeer vroeg naar Zandvoort 

vertrokken voor een rondlei-

ding door het huidige Nieuw 

Unicum complex. 

Het weerzien
Het mooiste van een reünie 

is toch altijd je oude maatje 

c.q. collega te herkennen. In je 

hoofd zit nog het gezicht van 

vroeger maar meestal klopt 

die deze uitsluitend door een 

arts te verrichten handeling, 

sinds 2002 als eerste land ter 

wereld mogelijk maakt, zijn de 

vele criteria vastgelegd. Van 

der Heijden is sinds een aantal 

jaren lid van de NVVE en zegt 

onder meer: “We zullen alle 

Het is bijna 40 jaar geleden dat in de duinen achter de Zandvoortselaan een nieuwbouw-

complex werd gebouwd. Alleen de naam van de woonvorm ‘Nieuw Unicum’ is onveran-

derd gebleven, het complex heeft in de 39 jaar een gigantische metamorfose ondergaan. 

In het kader van een reünie, die ’s middags in Santpoort werd gehouden, hebben oud 

medewerkers vooraf alle vernieuwingen kunnen bewonderen. 

Op 25 april jongstleden is de oud-burgemeester van Zand-

voort Rob van der Heijden gekozen tot de nieuwe voorzitter 

van de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een vrijwil-

lig levenseinde. Afgezien van godsdienstige overtuigingen 

en mede door gebrek aan de juiste informatie en allerlei 

indianenverhalen, is voor veel mensen de keuze voor een 

humaan einde van het leven nog zeer beladen onderwerp. 

Na jaren weer terug naar Nieuw Unicum 

Rob van der Heijden nieuwe voorzitter van de NVVE

Ernst Daniel Smid (l) in gesprek met een oude bekende

Oud-burgemeester Rob van der Heijden

 

tekst en foto Nel Kerkman

Initiatiefnemer Jan Piet de 
Wit kijkt met volle tevre-

denheid terug op een ge-

slaagde reünie. Bijna 200 

Nieuw Unicum medewer-

kers uit de periode van 1969 

tot 1994 waren van heinde 

en ver naar Santpoort geko-

men. Ongeveer de helft was 

door Erna Meijer

In Nederland is meer dan der-

tig jaar gediscussieerd over 

euthanasie (= goede dood).

Via een strenge wetgeving 

met zowel juridische, poli-

tieke en ethische aspecten, 

dat beeld niet (meer) met de 

werkelijkheid. Want iedereen 

is een dagje ouder geworden! 

Des te groter was de verbazing 

toen operazanger Ernst Daniël 

Smid zich voor een rondleiding 

meldde. Zou hij komen zin-

gen? Nee, ook hij hoorde tot 

de groep verzorgende van 1978 

die bij Nieuw Unicum had ge-

werkt. Tot zijn verrassing ont-

zeilen moeten bijzetten om 

de maatschappij in brede zin 

en de politiek in het bijzonder 

te bewegen om voor nieuwe 

doelgroepen aanvaardbare re-

gelingen te treffen. De samen-

leving moet zorgvuldig ruimte 

bieden aan hen die hun eigen 

leven wensen te beëindigen. 

Het gaat om de kwaliteit van 

leven en bij ondraaglijk en 

uitzichtloos lijden, dat zowel 

lichamelijk als geestelijk kan 

zijn, ook om de kwaliteit van 

sterven én om de kwaliteit van 

wetgeving. Zorgvuldigheid 

hierbij is een eerste vereiste, 

maar daarnaast ook het recht 

voor iedereen op zelfbeschik-

king.”

De NVVE streeft niet alleen 

de wetten na maar initieert 

ze ook. Dit is in schril contrast 

met het buitenland. Goed 

voorbeeld is de grote beroe-

ring rondom de dood van een 

38-jarige comapatiënte in 

Italië, waarbij de Italiaanse re-

moette Smid een oude beken-

de die hij uit het oog verloren 

was en die speciaal uit Spanje 

voor de reünie naar Zandvoort 

was gekomen. Het weerzien 

was hartelijk en er werden 

veel herinneringen opgehaald. 

Maar daar was men niet al-

leen voor gekomen. Iedereen 

was zeer nieuwsgierig naar 

de vooruitgang van Nieuw 

Unicum. 

Na het rondje langs alle nieu-

we projecten was iedereen 

het erover eens: “Geweldig! 

Het zwembad, de boerderij, 

wat is alles veranderd. Ik heb 

zo weer zin om er te gaan 

werken.” Geen probleem, 

er zijn vacatures genoeg! 

Daarna gingen de rondleidin-

gen nog naar de arbeidsma-

tige activiteiten: ’t Winkeltje, 

restaurant BienveNu en de 

Houtwerkplaats in Zandvoort 

Noord. Ook die zijn een be-

langrijk onderdeel van de 

dagactiviteiten van Nieuw 

Unicum. Het was het eerste 

maar beslist niet het laat-

ste weerzien na al die jaren. 

Reünies blijven leuk. 

gering nog geprobeerd heeft 

via een noodwet te verhinde-

ren dat haar voedsel en vocht 

werden onthouden. 

Van der Heijden: “Het is ‘a hell 

of a job’, maar de NVVE is een 

uitstekende organisatie, zeer 

gedreven en met veel inzet 

voor de gestelde taak. Voor 

mensen, voor wie het leven 

ondraaglijk is en zich daarbij in 

de steek gelaten voelen door 

de omgeving, is helaas vaak 

een gruwelijke zelfdoding het 

enige alternatief. Wij zijn nu 

bezig met landelijke discus-

siewerkgroepen om euthana-

sie, wat wettelijk eveneens is 

toegestaan, bij personen met 

dementie, psychologische pa-

tiënten en bij een ‘voltooid’ 

leven bespreekbaarder te 

maken in het beroepenveld.” 

Zoals een poster van ‘Loesje’ 

fijntjes aangeeft: ‘Dementie is 

pas erg als de dokter jou ver-

geet.’ Voor meer informatie zie 

de website: www.nvve.nl.

VVV Zandvoort informeert u de komende weken 

over verschillende zaken waarvoor u als bewoner 

van Zandvoort ook bij de VVV terecht kunt. Deze 

week meer informatie over het

Chocolade feestje 

Een feestje om je vingers bij af te likken. Bij bin-

nenkomst krijgen jullie een lekker glaasje limo-

nade en een uitleg over wat chocolade is. Daar-

na is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Jullie 

gaan dan een schilderij van chocolade maken, 

die je natuurlijk na afloop mee naar huis mogen 

nemen! 

Duur : 1,5 uur 
Prijs : € 17,50 per kind
(minimaal 8 kinderen, onder begeleiding van minimaal 1 ouder)  

Wil je iets anders doen met je partijtje? 
VVV Zandvoort regelt het!

VVV Zandvoort, Bakkerstraat 2/B 
Telefoonnummer: 57 379 33
E-mail: marketing@vvvzandvoort.nl

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

evenementen agenda
juni
23-26

27    

28  

28  

28  

28  

Juli
3  

4  

5  

5      

12  

16  

Fiets Vierdaagse - Vier avonden fietsen door Zandvoort

Veteranendag - Iedere belangstellende is welkom in 
het raadhuis, aanvang 11.00 uur

Muziekpaviljoen - Salonorkest Café Noir (salonorkest 
dat muziek van begin 20’er jaren doet herleven met 
een repertoire tussen licht klassiek en ragtime). 
13.30 - 16.00 uur

Beach Hockey toernooi - Strandpaviljoen Zout 

Zomerconcert - Zandvoorts Mannenkoor in 
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

Kunst- en boekenmarkt - Gasthuisplein

TMF in the mix - Buitenpodium Chin Chin

Swingsteesjun - 70/80/90-ies beachparty, 
Strand paviljoen Club Maritime, vanaf 19.00 uur

Muziekpaviljoen - Carlos en samba(dans)groep 
Samba Tula. 13.30 – 16.00 uur 

Orgelconcert -  Willem Jan Cevaal (orgel) en
 Teake Sikkema (trompet). 
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur, toegang gratis

Muziekpaviljoen - Straat(dans)feest. 13.30 – 16.00 uur

Kortebaandraverij  - Paardenrennen, Zeestraat

Beatrixplantsoen 10  Zandvoort •	 Een	uiterst	moderne,	recent	volledig	gerenoveerde,	halfvrijstaande	bungalow,	
gelegen	op	een	riant	perceel	aan	een	geliefd	en	kindvriendelijk	plantsoen	aan	
de	rand	van	het	“Groene	Hart”	van	Zandvoort!	

•	 Dit huis beschikt over een royale (ca. 18 X 10 mtr) en besloten tuin op het zuiden, een sfeervol 

binnenplaatsje op het noorden en verkeert in een absolute nieuwstaat!;

•	 Professioneel gerenoveerd met gebruikmaking van luxe en hoogwaardige materialen;

•	 Alle muren en plafonds zijn strak gestuukt, fraaie vloeren (eikenhouten visgraat parket en natuur-

stenen vloeren voorzien van vloerverwarming) in alle vertrekken, voorzien van luxe toiletruimte, 

luxe hang- en sluitwerk, 2 slaapkamers en de tuin is aangelegd;

•	 Indeling: hal met toegang tot slaapkamer1, luxe toilet (wandcloset) met fontein, royale en zeer 

lichte woonkamer met schuifpui naar de tuin, openslaande deuren naar binnenplaats en toegang 

tot slaapkamer 2, modern vormgegeven en luxe open keuken, luxe badkamer met o.a design radi-

ator, lichtkoepel en openslaande deuren naar binnenplaats;

•	 Uitstekende parkeergelegenheid (vrij parkeren) voor de deur;

•	 Woonoppervlakte ca. 100 m², perceel 324 m², inhoud ca. 300 m³.Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 

www.nicktenbroeke.nl 

Nick	ten	Broeke
Emmaweg	21

2042	NT	 ZANDVOORT

F.:	023	–	5	732	007
M.:	0655	–	13	03	65
E:	nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;

•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 

 aankoop, verhuur en beheer;

•	 No cure, no pay;

•	 Gratis waardebepaling van uw woning;

•	 Gratis hypotheekadvies;

•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl, 

 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

 * Vraag naar de voorwaarden

Brederodestraat 100  Zandvoort

Da Costastraat 17  Zandvoort

Martinus Nijhoffstraat 61  Zandvoort

Koninginneweg 8  ZandvoortTjerk Hiddesstraat 79 Zandvoort

•	 Moderne	tussenwoning	met	o.a.	riante	uitbouw	aan	de	achterzijde,	royale	living,	
moderne	keuken,	moderne	badkamer,	5	slaapkamers,	voor-	en	achtertuin	op	het	
zuiden	met	achterom!

•	 Gelegen in de geliefde en kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
•	 Vrij parkeren voor de deur of op naastgelegen pleintje;
•	 Beg. grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, royale living met uitbouw aan de achterzijde 

en openslaande deuren naar de achtertuin, moderne open keuken vzv div. inbouwapp.;

•	 Vrijstaande,	charmante	20-er	jaren	woning	in	het	“Groene	Hart”	met	voortuin,	
parkeerplaats	op	eigen	terrein	en	royale,	besloten	achtertuin	op	het	oosten!

•	 Beg. grond: o.a. modern toilet met fontein, sfeervolle woonkamer met erker, visgraat 
parketvloer, schouw met originele potkachel en opensl. deuren naar achtertuin, 
moderne keuken vzv div. inbouwapp. en toegang tot achtertuin;

•	 1e verdieping: 2 (voorheen 3) slaapkamers en walk-in-closet, moderne, royale badka-
mer met o.a. ligbad, sep. doucheruimte (inloopdouche), wastafel en 2e toilet, balkon 

•	 Starters	opgelet:	goed	onderhouden	3-kmr	appartement	met	balkon	op	het	
zuidoosten	en	fraai	duin-	en	zeezicht!

•	 Gelegen op de 5e etage, op steenworp afstand van strand en duinen;
•	 Zonnige living (zuidoost ligging) met toegangsdeur naar ruim balkon, moderne open 

keuken vzv inbouwapp., badkamer vzv doucheruimte en wastafel, 2 slaapkamers, 
modern toilet met fontein;

•	 Woning beschikt over ruim balkon op het zuidoosten met een wijds uitzicht over de 

•	 Een	karakteristieke	30-er	jaren	tussenwoning	met	o.a.	garage,	3	slaapkamers,	balkon	
en	voor-	en	achtertuin	op	het	westen	met	achterom!	

•	 Gelegen aan de statige Brederodestraat in Zandvoort Zuid;
•	 Beg. grond: o.a. sfeervolle en ruime woonkamer met parketvloer en opensl. deuren naar de 

achtertuin, semi-open klassieke keuken voorzien van div. inbouwapp., modern toilet met fontein;
•	 1e verdieping: 2 slaapkamers, moderne badkamer vzv ligbad, sep. doucheruimte, wastafel en 2e 

toilet, toegang tot balkon op het westen;
•	 2e verdieping: ruime zolder/slaapkamer met aan beide zijden een dakkapel;

•	 Verrassend	ruime	uitgebouwde	tussenwoning	met	o.a.	4	slaapkamers	en	besloten	
patiotuin	in	”Oud	Noord”	gelegen!

•	 Gelegen nabij het station, op loopafstand van strand, zee, duinen en het centrum van 
Zandvoort;

•	 Entree, hal, modern toilet (wandcloset) met fontein, riante en sfeervolle woonkamer voor-
zien van een laminaatvloer en openslaande deuren naar de patiotuin, modern - landelijke 
semi-open keuken, moderne badkamer vzv ligbad, doucheruimte, wastafel en 2e toilet 

Vraagprijs: 
€ 385.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 329.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 369.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 425.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 179.000,- k.k.

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

•	1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne 
badkamer vzv douchecabine, modern 
wastafel meubel en 2e toilet (wandcloset);

•	2e verdieping: 2 slaapkamers;
•	Voortuin op noorden en achtertuin op het 

zuiden met achterom en stenen schuur;
•	Woonoppervlakte ca. 125 m², perceel 

104 m², inhoud ca. 325 m³.

met fraai sierhekwerk; 
•	 De voortuin is op het westen gelegen. De 

besloten en riante achtertuin is op het oosten 
gelegen;

•	 Een goed onderhouden woonhuis in een ge-
liefde woonomgeving op steenworp afstand 
van het centrum!

•	 Woonoppervlakte ca. 155m², perceel 205 m², 
inhoud ca. 450 m³.

duinen en het dorp;
•	Afzonderlijke berging in de onder-

bouw;
•	Complex beschikt over 2 liftinstal-

laties en een afgesloten parkeerterrein 
voor bewoners!

•	Woonoppervlakte ca. 70 m², inhoud 
ca. 185 m³.

•	 De besloten achtertuin is gelegen op het westen 
en beschikt over een stenen schuur;

•	 De garage is toegankelijk vanuit de achtertuin 
en vanuit de Oosterparkstraat;

•	 Een goed onderhouden woonhuis op steenworp 
afstand van strand en duinen!

•	 Woonoppervlakte ca. 135 m², perceel 149 m², 
inhoud ca. 360 m³.

(wandcloset), 3 slaapkamers op 1e verdieping, 
1 slaapkamer op begane grond, balkon op het 
oosten;

•	 Fraai aangelegde, besloten patiotuin op het 
westen met stenen schuur;

•	 Deze woning verkeert in een uitstekende 
staat, uw bezichtiging waard!

•	 Woonoppervlakte ca. 120 m², perceel 95 m², 
inhoud ca. 360 m³.

NIEUW

NIEUWNIEUW

NIEUWE PRIJS

NOG MEER NIEUW WONINGAANBOD!

Bekijk	ons	totale	aanbod	–met	nog	véél	meer	nieuw	woning	
aanbod-	op	onze	website	www.vrijehuizenmarkt.nl.		
Een	aantal	van	onze	cliënten	geeft	er	de	voorkeur	aan		
alleen	op	de	website	te	adverteren.	Dus…wilt	u	altijd	op		
de	hoogte	blijven	van	ons	actuele	woningaanbod?	

BEZOEK DAN REGELMATIG DE WEBSITE!
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud 

eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten 

en plaatsing van brieven te weigeren.

Refererend aan het artikel ‘Zandvoortse schelpen naar Katwijk’ in de Zandvoortse Courant van  

18 juni 2009 wil ik het volgende aan dit onderwerp toevoegen. 

Schelpen pakketten langs de vloedlijn beperken de strandafslag. Door het gewicht en de vorm van de schelpen verhin-

deren deze bij de getijdenwerking (eb en vloed) dat te veel zand losraakt en door de branding verder naar zee wordt 

getransporteerd, waarna het door de stromingen langs de kust meegenomen wordt. Er hoeft echt geen professor 

aan te pas te komen om voornoemde stelling te bewijzen; spelende kinderen op het strand hebben al gauw in de gaten 

dat zandtaartjes of zandkastelen gemaakt van een mix van zand en schelpen langer heel blijven bij opkomende vloed 

dan taartjes of zandkastelen zonder schelpen. Dat is nu exact wat de schelpenbanken doen die op het strand liggen. 

Het strand blijft langer heel. En dat is nu precies wat wij willen! 

Als de Katwijkers schelpen van ons strand weg willen halen, betekent dit dat er flinke pakketten op ons strand liggen 

anders is het commercieel niet rendabel. Die dikke pakketten zijn door de natuur neergelegd en daarom is ons strand 

zo breed. Daar zijn we heel dankbaar voor. En dat moeten dan ook zo houden.

Daarom strandpachters: vecht deze vergunning met alle macht aan! Het strand wordt volkomen overhoop gehaald 

door de schelpengraafmachines. Diepe geulen zullen in de vloedlijn en de branding gegraven worden. Het zand gaat 

vervolgens bij gebrek aan schelpen meer en meer afkalven, waarna het naar zee wordt afgevoerd. Het strand wordt 

smaller. Het zal jaren en jaren duren voordat het strand weer in de huidige staat terug is.

Daarom strandpachters en dit geldt voor heel Zandvoort: let op uw strand en vecht hiervoor. Ga niet tegen de natuur in!

Joop Menger

door Erna Meijer

Deze week staat de grootste werkgever van Zandvoort in 

de schijnwerpers. Sunparks biedt namelijk aan 180 full-

timers en 170 parttimers uit de regio werkgelegenheid op 

vele terreinen aan. Dat varieert van onderhoudsmedewer-

kers, entertainment voor zowel volwassenen als kinderen, 

de receptie, het zwembad en vele andere taken die op zo 

een groot complex verricht dienen te worden om de vele 

duizenden gasten een aangenaam verblijf te kunnen  

garanderen.

Boudewijn van Vilsteren is 

sinds 2008 general manager 

in Zandvoort en heeft inmid-

dels veel ervaring bij deze or-

ganisatie, waar hij negen jaar 

geleden als financieel mana-

ger is begonnen. “Op 20 juni 

1989, dus precies twintig 

jaar geleden, is in Zandvoort 

Gran Dorado geopend. De 

oprichter van de Centerparks 

groep was Piet Derksen, die 

in Amsterdam groot ge-

worden was met Sporthuis 

Centrum”, weet hij. Hoewel 

niet alle Zandvoorters des-

tijds blij waren met de komst 

van dit vakantiepark, denk 

aan de Vijverhut en het te-

geltableau in het zwembad, 

is het tegenwoordig niet 

meer weg te denken als toe-

ristenattractie.

Sunparks Zandvoort aan 

Zee is onderdeel van de 

Centerparks Europe Group 

en de naam is per januari 

2009 gewijzigd door de over-

name van een viertal parken, 

twee in Nederland en twee 

in Duitsland, die in handen 

waren van een Belgisch be-

drijf. Van Vilsteren: “Behalve 

de naam hebben wij ook 

een nieuw logo en geheel 

Sunparks Zandvoort aan Zee

nieuwe bedrijfskleding in-

gevoerd, met een hele frisse 

uitstraling. Als Sunparks 

Zandvoort hebben wij heel 

wat te bieden. In tegenstel-

ling tot andere parken liggen 

wij midden in  de bewoonde 

wereld, beschikken wij niet 

alleen over veel ruime bun-

galows maar ook over een 

hotel, waar alle kamers zee-

zicht hebben. En onze con-

gresfaciliteiten zijn zonder 

meer uitstekend te noemen.”

Op het park zelf zijn vijf res-

taurants: u kunt er dineren 

in Italiaanse sferen, er is een 

Sharky’s bar & grill, lekker 

snacken kan bij Billy’s Burger, 

natuurlijk is er een pannen-

koekenhuis en het Market 

café is de plek om even bij te 

komen na een bezoek aan de 

onlangs geopende Treasure 

minigolf of na het zwem-

men in het Aquafun. Vooral 

dit zwemparadijs heeft, ook 

voor Zandvoorters, veel te 

bieden: er is een golfslagbad, 

glijbanen, whirlpools, sauna-

faciliteiten, een speciaal kin-

derbad, natuurlijk het 25-me-

terbad en een verwarmd 

buitenbad. Sinds kort kan er 

een film bekeken worden al 

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

De ZandvoortPas
Ook voor alle zomergasten 

alleen maar voordelen
Veel gerenommeerde ondernemingen in Zandvoort zorgen er voor dat o.a. 

winkelen, uitgaan en eten in Zandvoort nóg aantrekkelijker wordt als u in 

het bezit bent van de ZandvoortPas

De wisselende aanbiedingen worden wekelijks bekend gemaakt  

in de speciale bijlage van de Zandvoortse Courant en op  

www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

Voor slechts € 7,50 ontvangt u uw eigen, op naam gestelde ZandvoortPas, 

die geldig is t/m 31 december 2009. Maak het bedrag over naar de Zandvoort-

se Courant bankrekeningnummer 61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 

daarbij duidelijk uw naam en adres. Of doe deze volledig ingevulde bon in 

een gesloten envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef deze af bij:

• Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
• Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
• Redactie Zandvoortse Courant, Kleine Krocht 2
(De pas wordt u samen met een welkomstcadeau binnen 5 werkdagen thuisgestuurd) 

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pilates at the beach 
met Pepper 

Elke donderdag van 10.00 tot 11.00 uur 
bij Skyline Australian beach bar

• Kosten: € 6 p.p. per les 
• Bij slecht weer gaan we naar binnen
• Eigen matje meebrengen svp
Bel voor meer info: 06-45 158 693 (Pepper)
www.bestbody.nl

dobberend in het zwembad, 

een heel aparte sensatie! 

En vergeet de Beach Factory 

niet, met tennis-, squash- 

en bowlingfaciliteiten, een 

indoor midgetgolfbaan en 

een mega tv-scherm waar 

onder andere alle live ere-

divisie voetbalwedstrijden 

worden getoond.

Van Vilsteren wil ook graag 

speciaal de aandacht vestigen 

op de veranderde strategie. 

“De figuurlijke muur om het 

park is gevallen. Niet alleen 

wijzen wij onze gasten op de 

vele mogelijkheden die deze 

omgeving biedt, maar ook 

hopen wij dat de bewoners 

van de regio onze mogelijk-

heden voor een gezellig dagje 

uit leren kennen.” Wat voor de 

inwoners van Zandvoort ook 

van belang is, is het gegeven 

dat Sunparks het (interne) 

beleid ten aanzien van over-

last enorm aangescherpt 

heeft. Bepaalde groepen be-

talen vooraf een borg en bij 

de eerste overtreding krijgt 

men een schriftelijke waar-

schuwing en zonodig ver-

wijdering van het park. Er is 

goede samenwerking met de 

politie, maar aangezien Van 

Vilsteren geen bevoegdheid 

heeft buiten het park, raadt 

hij (buurt)bewoners aan zelf 

de politie in te schakelen bij 

ongeregeldheden buiten de 

poort.

Sunparks Zandvoort aan Zee, 

Vondellaan 60. 

Tel. 0900-7275926 of kijk 

voor de vele mogelijkheden 

op www.sunparks.nl.

Hilly Jansen, Bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente

 

Mede naar aanleiding van een Zandvoortpromotiefilmpje op de website van ‘Het Wapen’ 

roept de gemeente Zandvoort een wisseltrofee in het leven. Deze trofee, die door een 

van de leden van kunstenaarsvereniging BKZandvoort vervaardigd wordt, kan als uniek 

kunstwerk een jaar lang in de winnende zaak tentoongesteld worden. 

De prijs is bestemd voor 

niet alleen de meest crea-

tieve ondernemer, maar ook 

voor de meest innovatieve 

of diegene, die bijvoorbeeld 

altijd leuke activiteiten ini-

tieert. Hij of zij geeft daar-

mee Zandvoort uitstraling 

naar buiten. Op deze manier 

laat de gemeente Zandvoort 

zien dat zij ondernemend 

Zandvoort in al haar acties 

volgt en goede initiatieven 

ondersteunt. Het staat als 

een paal boven water dat 

creatieve ondernemers de 

marktpositie van onze bad-

plaats mede bepalen.

Vanaf nu kunt u uw kandi-

daat nomineren bij de bedrij-

vencontactfunctionaris van 

de gemeente Hilly Jansen 
(mail: h.jansen@zandvoort.

Wie is volgens u de meest
creatieve ondernemer?

nl). Eind juli maakt de ge-

meente bekend welke on-

dernemers genomineerd 

zijn. Een onafhankelijke 

jury, bestaande uit een af-

gevaardigde van stichting 

Zandvoort Promotie, VVV 

marketing, OVZ-bestuurslid 

Esther Rosekrans en wethou-

der Gert Toonen, bepaalt de 

uiteindelijke winnaar. Begin 

augustus vindt in de raads-

zaal de uitreiking van de tro-

fee plaats.

Volgens Hilly Jansen zijn veel 
ondernemers goed bezig; 

haar dringende verzoek is 

echter om al hun activiteiten 

altijd aan haar en aan de VVV 

door te geven, zodat deze op-

genomen kunnen worden in 

de algemene activiteitenka-

lender. Dit geldt tevens voor 

de strandpaviljoens, waar re-

gelmatig leuke dingen wor-

den ondernomen.

 

Zandvoort

Van Ostadestraat 23 Zandvoort

Deze KARAKTERISTIEKE én HALFVRIJSTAANDE woning 
met ZOMERHUIS is gelegen nabij het centrum van 
Zandvoort, het strand en het NS station. Het beschikt 
over een ruime voor- en achterkamer, de verzorgde 
keuken en de moderne badkamer zijn recentelijk 
vernieuwd, 3 slaapkamers én er is een gastenverblijf 
c.q. zomerhuis. Vele fraaie details zijn in de woning 

behouden gebleven zoals o.a. het glas-in-lood, de fraaie kamer-
en-suite deuren en de hoge plafonds.
Wij nodigen u graag uit voor een rondleiding in deze woning!

Bijzonderheden:  
• 2-onder-1-kap woning met zomerhuis;
• Balkon en een voor- en achtertuin;
• Woonoppervlakte ca. 100 m2, zomerhuis ca. 25 m2, perceel-

grootte 148 m;
• Zie onze website voor digitale plattegronden en meer informatie.

KIJKDAGEN: 
• Zaterdag 27 juni a.s. van 11:00 tot 13:00 uur
• Maandag 29 juni a.s. van 19:30 tot 20:30 uur

UNIEKE 
KANS!

Oude vraagprijs 

€ 339.000,= k.k.

Nu VANAFPRIJS 

€ 269.000,= k.k.

Greeven Makelaardij o.g. 
Louis Davidsstraat 15 
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 
www.greevenmakelaardij.nl

Tel. 023-8887255
Printing People Design

Kleine Krocht 2 

2042 JN  Zandvoort zandvoort@printingpeople.nl - www.printingpeople.nl

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig? En u wilt advies

over het ontwerp? Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Ontwerp | Huisstijlen | DTP | Flyers | Folders | Posters | Spandoeken 

Vlaggen | Beachflags | Stickers | Beurssystemen | Textielbedrukking

Printing People Zandvoort
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Whale City Sound in de Protestantse kerk

C U L T U U R

De dirigent gaf een leuke en 

duidelijke introductie van de 

verschillende stempartijen 

en hun rol in het geheel. Het 

repertoire liep uiteen van de 

ontroerend mooi gezongen 

Engelse versie van het ‘Onze 

Vader’, als enige lied in het 

Nederlands, het indrukwek-

kende ‘Bui Doi’ uit de musi-

cal Miss Saigon tot klassieke 

songs uit de jaren ’60 en 

’70 uit de vorige eeuw, zoals 

‘Cath a falling star’ en ‘Tonigh’’ 

Uit heel Nederland ko-

men de boekenanti-

quairs naar Zandvoort 

om hun mooiste boeken 

tentoon te stellen en 

eventueel te verkopen. 

Dat hoeven natuurlijk 

niet altijd zware dure 

boeken te zijn. Dat ene 

speciale boek( je) dat u 

maar niet kunt vinden, 

kan er zomaar tussen staan. 

Ook de verzamelaar komt 

volledig aan zijn trekken. 

Er zijn diverse kramen met 

veel interessante verzamel-

objecten als bijvoorbeeld 

stripalbums van Tielse Flipje, 

Kuifje, Kapitein Rob, Suste en 

door Nel Kerkman

Niet alleen schilderijen wor-

den tentoongesteld maar er 

zijn ook beeldhouwwerken, 

objecten, foto’s en poëzie te 

bewonderen. De kunstenaars 

geven in een kleine uiteenzet-

ting weer hoe hun kunstwerk 

tot stand is gekomen en wat 

het thema voor een invloed 

heeft gehad om mee te doen 

Rectificatie
In het artikel over de tentoonstelling ‘Cobra in Zandvoort’, van 27 juni tot 31 augustus in het 

Zandvoorts Museum, heeft een vervelende fout gestaan. De zin: ‘Toch is Brands wel over 

het hoofd gezien en heeft hij nooit die waardering gekregen die hij misschien had moeten 

krijgen.’ sloeg niet op kunstenaar Eugène Brands maar op Paulus Haanschoten. 

Kwaliteit hoog bij mannenkoor 
‘Whale City Sound’

Drie antiquarische boeken- en 
kunstmarkten in aantocht

Zomertentoonstelling in de Agathakerk

Het optreden van het Barbershopkoor Whale City Sound uit Zaandam in de reeks Kerk-

pleinconcerten was bijzonder geslaagd. De jonge dirigent Martijn Hoeksema, een telg uit 

een muzikale familie, werd reeds op jonge leeftijd door zijn vader meegenomen naar dit 

in 1986 opgerichte koor. Ook zijn oom speelt hierin een prominente rol. Zijn enthousiasme 

weet hij moeiteloos op de zangers over te brengen en dat was zowel te zien als te horen.
De drie jaarlijkse markten met (antiquarische) boeken en 

internationale kunst op het Gasthuisplein staan weer op 

de agenda. Op de zondagen 28 juni, 26 juli en 30 augustus 

zal op dat gebied weer van alles te zien en te koop zijn tus-

sen 11.00 uur en 17.00 uur.

Voor de vierde keer organiseert de Lokale Raad van Kerken 

van Zandvoort de traditionele zomertentoonstelling.  Het 

thema ‘Horen, Zien en Zwijgen’ van de oecumenische kerk-

diensten is ook het thema van de tentoonstelling die dit 

jaar te zien is in de Agatha kerk. Hoewel het onderwerp 

een moeilijk gegeven is, is het resultaat van de ingebrach-

te kunstwerken van de kunstenaars uit Zandvoort en de  

regio van een hoog niveau.

uit de West Side Story. Heel 

mooi werd de solopartij ver-

tolkt door één van de jongste 

koorleden (de gemiddelde 

leeftijd ligt rond de 61 jaar) 

in de Schotse traditional ‘The 

Bonnie banks of Loch Lomond’.

Na de pauze werd het pu-

bliek ook verrast door de 

choreografische presentatie, 

die vooral tot uiting kwam in 

het lied ‘Come fly with me’. 

Daarnaast mag ook het ui-

Wietske, Dick Bos, Donald 

Duck en vele anderen. 

Verzamelaars van detecti-

ves, kookboeken, tuinboeken, 

kinderboeken zullen er ook 

exemplaren om hun verza-

meling uit te breiden kunnen 

vinden.

aan deze bijzondere zomer-

expositie. De werkgroep van 

de Agatha kerk heeft ook dit 

jaar een handige opstelling 

gemaakt en in samenwer-

king met de kunstcommissie 

komen de getoonde kunst-

werken mooi tot hun recht. 

Net zoals vorig jaar is ervoor 

gekozen om slechts in één 

in plaats van twee kerken 

terlijke voorkomen beslist 

niet onvermeld blijven. De 

heren zagen er tiptop uit, het 

colbert van de dirigent had 

dezelfde kleur als de strikjes 

van de zangers, en opvallend 

was vooral het feit dat ieder-

een dezelfde soort schoenen 

aan had, massaal in Amerika 

gekocht. Het gezegde dat 

‘kleren maken de man’, naast 

uiteraard hun geweldige vo-

cale kwaliteiten, ging hier-

mee volledig op!

Kunstmarkt
Schilderijen in alle kleuren 

en met de diverse moge-

lijkheden van verf en onder-

grond, in alle maten, modern, 

traditioneel, maar ook pente-

keningen, sieraden 

van goud, zilver en 

titanium zijn er 

in alle soorten en 

maten en te kust 

en te keur. Om een 

voorbeeld te noe-

men: dit jaar zal 

een kunstenares 

prachtige ‘rubbe-

ren’ kunst tonen. 

Iets zeer speci-

aals! Maar ook marmeren 

en bronzen beelden zullen 

niet ontbreken op deze in-

ternationale kunstmarkt. 

De kunstenaars staan zelf bij 

hun kraam en kunnen u dus 

haarfijn vertellen hoe ze het 

kunstwerk hebben gemaakt.

de expositie te houden. Een 

goede keus want zo is de to-

tale expositie overzichtelijker. 

De officiële opening van de 

expositie is op zaterdag 4 juli 

om 14.30 uur in de kerk, waar 

Ada Mol (Dichter bij Zee) met 

een gedicht de tentoonstel-

ling opent. Iedereen is van 

harte welkom.

De tentoonstelling is elke za-

terdagmiddag van 4 juli tot 

29 augustus te bezichtigen. 

De deuren van de Agatha 

kerk, Grote Krocht 45, staan 

van 14.00 tot 17.00 uur gast-

vrij open en er zijn vrijwil-

ligers aanwezig. Op verzoek 

vertellen ze u graag over de 

kunstwerken en over het fraai 

ingerichte kerkgebouw dat in 

2007 is opgeknapt. 

Sporen uit het verleden
Eén van de minstens 10 gevelstenen die kunstenaar Edo van Tetterode in Zandvoort 

gemaakt heeft, is te vinden in het Kerkpad. De meeste ‘versieringen’ van Van Tetterode 

hebben een cryptische woordspeling die de buitenstaander niets zegt. Met zijn leuke 

beeldhouwwerkjes wilde Van Tetterode van Zandvoort een ‘beeldig’ dorp maken. 

Gevelsteen
Sinds 20 maart 1985 is op Kerkpad 6 een kleine ‘versteen-

de’ grap door kunstenaar Edo van Tetterode gemaakt. 

Met veel plezier ontwierp de beeldhouwer de steen in 

vrije opdracht voor drukkerij Van Petegem. De steen is 

ongeveer 65 cm hoog en 33 cm breed en is uitgevoerd in 

wit zandsteen. De vorm geeft op anekdotische wijze de 

aard van het bedrijf weer. De twee drukrollen met een 

flard papier ertussen op de gevelsteen beelden uit dat 

het een drukkerij betrof, terwijl de slagzin ‘Druk werk 

door Drukwerk’ voor zichzelf spreekt. De naam van het 

bedrijf werd in bladgoud aangebracht. Daarboven keek 

vanuit een nisje een zogenaamd ‘zetduiveltje’ met een 

sardonische grijns op de gebeitelde woorden, want 

daarin staat een drukfout: de tweede R in Drukwerk is 

in spiegelbeeld gezet. Jammer genoeg is het zetduiveltje 
in de rechterbovenhoek verdwenen. 

Onder de reacties ontvingen we ook een toelichting van Olivier van Tetterode, zoon van…

Het op één na grootste postbedrijf 
van Nederland

Sandd zoekt voor geadresseerde postbezorging

 

in
Zandvoort

Postbezorgers M/V
(leeftijd minimaal 16 jaar)

Een goede balans tussen vrije tijd en verdiensten.
Een paar uur bezorgen op dinsdag en vrijdag.
De te bezorgen post wordt thuis afgeleverd.
Bel snel voor een wijk bij u in de buurt!

Bel 0800  726 33 28 (gratis)
of kijk op www.sandd.nl

Ideale bijverdienste voor studenten, huisvrouwen en senioren.

Café Oomstee
De beste Jazz, beleef 't mee!

Vrijdag 26 juni, aanvang 21.00 uur:

Marjoleine Leene
& Friends

Marjoleine Leene - zang

Koos van der Hout - trompet

Nick van den Bos - piano

Ben Janssen - contrabas

Menno Veenendaal - drums

Jazz liefhebbers willen dit geweldige
optreden natuurlijk niet missen!

Zie www.oomstee.nl voor verdere informatie.

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

sinds 1959

Ze zijn er weer!

Dikke 
zomerschol

op de graat of gefileerd

Die eet je bij Thalassa
Reserveren: 023-5715660



Hele maand juni:

Lasagne Bolognese 
Heel kilo € 12,50, 

pashouders € 9,95 
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 15

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Café het zonnetje - Kerkstraat 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Vanaf 25 juni t/m 1 juli 
op vertoon van uw
ZandvoortPas:

5% korting op

al uw aankopen!

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand juni: Eiken vloerdelen 19 cm breed van 
€ 56,- nu voor € 45,- per m² in de kleuren eiken naturel en eiken wit

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxalex	 Laminaat
Zonwering Parket

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.
Binnenkort bij ons verkrijgbaar:

2e pond halve prijs 
SmaaQ zacht gerijpt

*Vol van smaak/heerlijke Hollandse kaas
500 gram € 5,45

heel kilo nu € 8,10

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Ontbijt/lunch/diner

Voor Pashouders 

10% korting

Ook catering en wij zijn tevens 
af te huren voor feestjes.
Kerkstraat 5, Zandvoort

Tel.nr: 023-573 58 50

SPA & Beauty Zandvoort

E info@alessandro-spa.nl

www.alessandro-spa.nl

Kwaliteitstijd voor u zelf bij Alessandro SPA & Beauty Zandvoort:

Manicure, Pedicure, Alessandro nails, Wellness, Zeer uitgebreide  
anti aging behandelingen zoals het inmiddels beroemde Intraceuticals 

en onze MTS rollers, Anti kaalheidbehandelingen!, Massages,  
Permanente ontharing met Enzymtec (resultaat gegarandeerd),  

Beauty behandelingen voor gezicht en lichaam met het uitzonderlijke 
merk Carita, geurlijnen van Ferrari, Porsche Design, La Perla en  

Tous, onze watercollectie en nog veel veel meer.

Gratis parkeren op speciaal voor u gereserveerde plaatsen en gratis 
heerlijke koffie zijn vanzelfsprekend. We hopen u binnenkort bij ons te 

mogen begroeten waar uw welbehagen onze inspiratie is.

ZandvoortPas houders krijgen 5% korting 
op alle behandelingen en producten!

Only Quality Has A Future

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Hogeweg 29, 2042 GD Zandvoort
T +31(0)23 5738202

F +31(0)23 5735028

Autobedrijf	Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  

afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS
 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Voor ZandvoortPas houders

Hele maand juni:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bij aankoop van een

RAY-BAN zonnebril
maak je kans op een 

Johnny Loco fiets!

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

Leverkaas +
Katenspek +
Rauwe ham
€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Oficieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

10% Korting op
zwangerschapscursus

Kijk op www.newwaves.nl

023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

raveer een keer

Voor 

Zandvoort  Pashouders 

Glazen graveren.
Incl. glas:
1 glas € 15,- en 
2 glazen € 27,50.
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

Pashouders 5% korting op de gehele collectie
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scriptie hier nu ligt.’ Daar zegt ze verder over: “Had ik vooraf 

geweten dat de studiebelasting zo zwaar was dan had ik het 

nooit aan mijn gezin durven vragen. Ons gezamenlijk sociaal 

leven heeft in die tijd stil gestaan.”

Actief en enthousiast
Trudie werkt al 17 jaar op de ambulance. Nu draait ze nog 

gemiddeld twee dagen in de week een dienst want sinds 1 

mei werkt ze, voor drie dagen in de week, bij de Inspectie voor 

Gezondheidszorg Amsterdam. Daar doet ze allereerst een 

literatuurstudie naar de kwaliteit in de gehandicaptenzorg 

om dit verder in beeld te kunnen brengen. Daarbij kan 

ze haar kennis in de gezondheidszorg goed benut-

ten. Maar de boog kan niet altijd gespannen 

staan! Samen met Guus gaat Trudie weke-

lijks hardlopen, het liefst nog vergezeld 

van dorpsgenoten Karin en Tara. In 

september willen ze meedoen aan de 

Damloop. Ook Scouting staat hoog 

in het vaandel. Zo is het gezin al heel 

wat jaren (met nog 15 andere stand-

bye koppels) actief aanwezig op het 

terrein van Scouting Nederland: 

Het Naaldenveld aan de Zuidlaan in 

Bentveld. Iedereen zet zich op vrijwilli-

ge basis minimaal twee weekenden en 

een zomerweek als kampwacht in met 

daarbij niet te vergeten de maandelijkse 

klussendag. “Het is best hard werken maar 

wel gezellig met het hele gezin!” vertelt Trudie. 

“De meest voorkomende zaken moeten geregeld wor-

den, van het openen van het terrein, waterleiding opendraai-

en, reserveringslijst nalopen, tent opzetten voor verhuur tot 

aan EHBO. De kinderen brengen ook de post graag rond naar 

alle zomerkampgroepen. Contact is snel gelegd.”

Jubileumweek 26-28 juni
Momenteel is Trudie druk bezig om het 50 jarig jubileum 

van Het Naaldenveld te organiseren. Enthousiast vertelt ze 

over het programma: “Uiteraard zijn de omwonenden uitge-

nodigd, die willen we graag te vriend houden. Op zaterdag 

27 juni is iedereen welkom om het schitterende terrein te 

bezoeken. Van 14.00 tot 17.00 uur is er een receptie met om 

14.30 een kort officieel gebeuren. Er zijn workshops en er is 

een speurtocht, maar ook een gewone wandeling is mogelijk. 

Het traditionele kampvuur ’s avonds ontbreekt ook niet.” 

Bij mijn vertrek gaan Trudie en Loet snel weg om Bette bij 

de manege op te halen. Daarna is het tijd om nog even het 

draaiboek van het jubileumweekend Naaldenveld door te 

kijken. Hoe zo druk? Gewoon lekker bezig!! Daar is volgens 

Trudie niets mis mee: “Maak er gewoon het goede van.”

Dorpsgenoten

Het echtpaar heeft een formule gevonden om hun gezin en 

hun werk samen goed te combineren. Daarbij delen ze niet 

alleen lief en leed, ook hun gezamenlijke hobby’s brengen 

veel bedrijvigheid en organisatietalenten met 

zich mee. 

Geen traditioneel gezin
Haar jeugd heeft Trudie ‘boven 

het kanaal’ (Castricum) doorge-

bracht. Totdat, tijdens een regi-

onale scoutingbijeenkomst in 

Haarlem, de vonk tussen haar 

en Guus oversloeg. Nadien is 

Trudie naar Zandvoort geko-

men en ze woont hier al 20 

jaar, waarvan 10 jaar in Park 

Duijnwijk. In het begin werkte 

ze als verpleegkundige veelal in 

de nachtdienst en Guus was lood-

gieter in Zandvoort. Met de komst 

van de kinderen is Guus 50% gaan 

werken en Trudie 80% als ambulancever-

pleegkundige bij Ambulancezorg Kennemerland. 

Met deze invulling betekende het wel dat Guus zijn baan 

als loodgieter inruilde voor een baan als receptionist bij het 

Spaarne ziekenhuis. Zo kon het gezin ondanks de onregel-

matige werktijden normaal blijven functioneren. Zo te zien 

is dit hun aardig gelukt want Guus is, tot groot plezier van 

zijn zoon Okke, op de dag van het interview een dag en nacht 

mee als begeleider bij het schoolkamp van de Nicolaasschool.

Studie
Ondanks haar drukke bezigheden heeft Trudie een 2 ja-

rige studie gezondheidswetenschappen bij de Erasmus 

Universiteit gedaan. Het studeren ging haar  goed af. Ze ge-

noot ervan en binnen de beoogde tijd heeft ze haar Master 

of science titel gehaald. Iets waar het gehele gezin trots op 

is. Met haar scriptie ‘Hoe korter, hoe beter?’ onderzocht zij, 

hoe kan het ook anders, de prestatie-indicatoren binnen de 

ambulancezorg. In haar voorwoord van haar masterscriptie 

(waarmee ze twee scriptieprijzen won) staat de volgende 

tekst: ‘Trots ben ik ook omdat het combineren van gezin, werk 

en studie geen eenvoudige taak is gebleken. Het is dankzij 

mijn geliefde Guus dat ik het heb doorstaan en dat mijn 

Trudie van Duin

Tekst en foto Nel Kerkman

Dat dorpsgenoot Trudie van Duin een bezig bijtje is, is dui-

delijk te merken. Tussen de bedrijven door (zoals: zwemles 

en paardrijles van haar kinderen) maken we een afspraak 

voor een interview. Trudie (45) is de trotse moeder van 4 

prachtige kinderen: Tijl (12), Okke (10), Bette (8) en Loet(6). 

Ze is getrouwd met Guus Bluijs. 

                          Trudie van Duin

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 25 25 23 22 

Min 14 15-16 17 17

Zon 90% 65% 60% 65%

Neerslag 5% 20% 60% 60%  

Wind ono. 4 ono. 4 nno. 3-4 nw. 3

Eindelijk zomer! 

Het weekend weerbericht wordt gesponsord door:

Een monter hogedrukge-

bied is weersbepalend deze 

week en geeft ons tot en 

met het weekeinde over-

wegend goed weer. Het 

fiere hoog breidt zich de ko-

mende dagen nog wat ver-

der uit naar Noord-Europa, 

zodat met (noord)oosten-

winden geleidelijk drogere 

en bovenal warmere lucht 

wordt meegevoerd. Tegen 

het weekeinde zitten we al 

op een graad of 25-26 tot 

op het strand.

Waarschijnlijk stroomt het 

kwik niet verder uit, daar-

voor is de noordoostelijke 

luchtsoort net niet warm 

genoeg. Wel vormen zich 

wat ‘vochtvelden’ later deze 

week en die uiten zich vanaf 

aanstaande vrijdag in een 

paar regionale regen- en 

onweersbuien. Hoe heftig 

die zullen gaan uitpakken 

in Zandvoort en omgeving 

en waar ze precies vallen, 

is op dit moment nog niet 

goed aan te geven, maar ze 

komen er gegarandeerd. 

Het is onvermijdelijk bijna 

dat zich in zo’n situatie 

kleine thermische lage-

drukgebiedjes vormen bo-

ven het sterk opgewarmde 

Europese continent. Zeker 

als het hogedrukgebied zich 

wat terugtrekt naar het 

noorden later, krijgen dit 

soort verstoringen onver-

mijdelijk een kans.

Deze donderdag is nog niets 

te merken van zwoele zo-

merse onweerssferen, want 

we vertoeven nog steeds 

in zuivere en droge lucht. 

De vrij stevige noordooster 

laat temperaturen toe tot 

zo’n 25 graden en met de 

overtuigende junizon is het 

ook uitstekend strandweer. 

Vrijdag is ook nog fraai, maar 

het weekeinde brengt dus 

enkele buien. De zwakke zee-

wind echter houdt de zwaar-

ste exemplaren wel tegen. 

Opvallend is dat de nachten 

ook een stuk zachter worden. 

Was het afgelopen maan-

dagochtend vroeg nog 7˚C in 

Bentveld, vanaf vrijdagnacht 

zal het kwik zo’n 10 graden 

hoger liggen. 

Waarschijnlijk blijft het ook 

een groot deel van de vol-

gende week (vrij) warm, met 

nog steeds die licht labiele 

atmosfeer waarin zich een 

onweersbui kan voordoen. 

De zomer staat in ieder geval 

op de kaart.

   

weerman Marc Putto 

Voor weerkundigen begon de zomer al op 1 juni en de astro-

nomische zomer startte voorbije zondag. Vanaf nu beginnen 

de nachten weer te lengen en de dagen te korten, alhoewel 

we daar de eerste weken nauwelijks iets van zullen merken, 

zeker als het goed weer is en dat is het inmiddels.

Spiegelcentrum Het Draaipunt

Leven is de school en Liefde is de les.

Voor info bel Joke 06/22487220 of Willy 06/38758397

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 

06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Sporting O.S.S. is een ver-

eniging die al ruim 35 

jaar actief is in de regio 

Haarlem. Omdat het com-

bineren van werk en sport 

steeds moeilijker bleek te 

worden, is er de afgelopen 

2 jaar voor gekozen alleen 

Dressuurclinics worden ver-

zorgd om extra aandacht te 

geven aan het rijden van de 

ruiter. Op deze dagen kun-

nen ruiter en paard van een 

zeer ervaren ruiter, trainer 

of jurylid een groot aantal 

adviezen krijgen. Door dit 

directe contact krijgen de 

de wedstrij-

den te spe-

len, zonder 

te trainen.

Belangrijke 

informatie 

voor geïnte-

resseerden: 

uitwedstrij-

den worden 

g e s p e e l d 

op maandag- en woens-

dagavonden in Haarlem. 

Thuiswedstrijden zijn in 

de Korverhal in Zandvoort, 

op de dinsdagavond vanaf 

20.45 uur. Dames en heren, 

maar ook volledige teams, 

kunnen zich aanmelden 

minder geoefende 

ruiters en amazones 

extra tips mee om te 

oefenen.

Ruiters die eens iets 

anders willen kunnen 

onder leiding van een 

van de instructrices 

meerijden met een 

buitenrit in de prachtige 

omgeving. Deze buitenritten 

worden wekelijks georgani-

seerd en in de zomer met de 

groepslessen zelfs dagelijks 

gereden. De duinen en het 

strand zijn voor paard en rui-

ter een grote uitdaging voor 

veel rijplezier.

Sporting O.S.S. Stal de Naaldenhof 
bij de voorzitter. Bij vol-

doende belangstelling kan 

een nieuw team per sep-

tember of januari worden 

ingeschreven voor de com-

petitie. 

Volleybal is een sport waar-

bij je veel energie verbruikt. 

Sprinten, springen, duiken 

en bovenhandse baltechnie-

ken zorgen ervoor dat geen 

enkele spier wordt overge-

slagen. Wedstrijden duren 

gemiddeld 2 uur (4 of 5 sets). 

Na een goede wedstrijd heb 

je evenveel vocht verloren 

als in een sportschool. Het is 

natuurlijk onnodig te vertel-

len dat een teamsport vele 

malen gezelliger is dan een 

individuele sport.

Bel voor meer informatie 

voorzitter Erik Schilpzand, 

tel. 5716534.

In elk jaargetij kunt u een bui-

tenrit maken. Het prachtige 

gebied van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen is via 

een directe ingang vanaf de 

manege te bereiken. Zonder 

ook maar een autoweg over 

te hoeven steken is het mo-

gelijk schitterende toch-

ten te rijden in dit uitge-

breide duingebied en naar 

het Zandvoortse strand. 

Eenmaal op het strand kunt 

u uw paard even de ruimte 

geven om zijn energie even 

kwijt te raken. 

Daarnaast worden er ook 

aparte ritten georganiseerd 

naar de Kennemerduinen en 

de duinen nabij Noordwijk. 

Stal de Naaldenhof is gele-

gen aan de Duinrooslaan 1, 

Bentveld. Tel. 023-5243959. 

Internet: www.staldenaal-

denhof.nl.

De laatste jaren krijgt volleybal landelijk steeds meer aan-

dacht. Zowel de nationale heren- als damesploeg gooien 

weer hoge ogen tijdens internationale toernooien. Ook 

Zandvoort kent zijn eigen volleybalvereniging.

Deze manege is uniek gelegen in een bosrijke omgeving in 

Bentveld. De stal is zowel een pensionstal als manege met les-

mogelijkheden voor beginners en gevorderden. Er zijn moge-

lijkheden voor zowel binnen als buiten te rijden en met name 

de buitenritten zijn fameus. 

5 JULI 2009
ALIVE
Zandvoort

STRANDFESTIVAL - ZANDVOORT AAN ZEE

WWW.ZANDVOORTALIVE.NL

www.vvvzandvoort.nl

SKYLINE:
Live bands:

De beste coverband van Nederland: JeWelste

Uit Duitsland: The Strobez

 

DJ’S: 

Mark Mctavish vs Moro Malo

J.R. Dallas AKA Bamm

Roy AKA Dirty Dog

 

MANGO’S:
Back to Basic

Salsa DJ’S: 

Andres

Willy the original

Jarzino

DJ’S: 

Benny Rodrigues

Raymundo

Sven & Tettero

Marnix

BRUXELLES:
Live: 

Leona

DJ’S: 

Balkan Beats en disco
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Speelgoedautootje
Inmiddels heb ik een jaar mijn 

rijbewijs. Mijn auto kocht ik 

een week na mijn slagen. 

De week daarna stond het 

geheel bij de garage om een 

nieuwe deur in te laten zet-

ten. Ach, je kunt de narigheid 

beter maar meteen gehad 

hebben. In verschillende 

auto’s heb ik zo onderhand 

behoorlijk wat rijervaring 

opgedaan. Het was wel even 

slikken toen ik voor mijn werk 

in een stationwagon moest 

rijden. Zo’n wagen is toch 

net even wat anders dan mijn 

vertrouwde Puntootje. In mijn 

huidige functie zit ik voorna-

melijk op kantoor. Ik bedenk 

een televisieprogramma, doe 

alle research en vervolgens 

wordt dit alles door anderen 

op film gezet. Bij de opnames 

zijn een hoop mensen betrok-

ken, waaronder een runner. 

Zo’n runner is letterlijk aan 

het rennen, de hele dag, van 

hot naar her. Daarnaast rijdt 

onze runner een hele grote 

bus met fietsen, bekende 

Nederlanders, cameraman-

nen, colablikjes, etc. Ook vo-

rige week hadden we weer 

opnames. Helaas, geen run-

ner. Er zat niets anders op. Ilja 

gaat een nieuwe uitdaging 

aan. Ilja gaat een bus bestu-

ren. Maak de weg vrij! Het 

zweet liep nog net niet met 

druppeltjes over mijn voor-

hoofd. Eenmaal in Haarlem 

besluit mijn tomtom er mee 

op te houden, tja, waarom ook 

niet? Met mijn vrouwelijke in-

tuïtie en verstand weet ik op 

de plaats van bestemming te 

komen. Eigenlijk valt die bus 

best mee… Je zit lekker hoog 
en kunt alles goed overzien. 

De dag verloopt verder op rol-

letjes en ik voel me een ont-

zettende held. Een busheld. 

Eenmaal terug stap ik weer 

in mijn vertrouwde Puntootje. 

Het voelt alsof ik zo laag op de 

grond zit, dat wanneer ik zou 

gaan rijden m’n billen zullen 

schuren over de weg. Ik start de 

motor, koppeling omhoog en 

paf! Afgeslagen… De pedaal-

tjes lijken wel van Fisher-Price. 

Mijn eigen Matel Barbieauto 

in babyblauw, het blijft 

wennen.

column

Sinds een week of twee staat er op 

het Raadhuisplein een bord met  

gedragsregels. Dat je niet mag  

wildplassen bijvoorbeeld en hoe 

hoog de boete is als je besluit om 

wel in het wild te plassen. Het bord 

is één van de maatregelen die zijn 

getroffen om het uitgaansleven 

zo veilig mogelijk te maken, het  

project Kwaliteitsmeter Veilig Uit-

gaan. Andere maatregelen zijn 

bijvoorbeeld: drie vaste taxistand-

plaatsen, een ontzeggingenbeleid, 

betere samenwerking met Sunparks 

en twee vaste openbare toiletten. 

Het bord met gedragsregels is be-

doeld als geheugensteuntje voor 

het uitgaanspubliek in het centrum 

van Zandvoort. Wij vroegen aan het 

panel van deze week of zij denken 

dat zo’n bord zin heeft.

“Borden met gedragsregels, zoals nu in Zandvoort, 
maken het uitgaansleven absoluut veiliger.”

De stelling:Talk of the town

 

Vrijdag 26 juni: 
Één keer in de twee weken is het Top jazz in het gezellige 

Café Oomstee. Deze week: Marjolein Leene & friends 

met o.a. Koos van der Hout op de trompet en Nick van der 

Bos op de piano. Aanvang 21.00 uur. Toegang is gratis. 

Zaterdag 27 juni: 
DJ Groovenatics, Bobby Burns, Jodee en Mc Pryme 
draaien deze week de platen @ Fette Sjit in  
Club Jade. Van 22.00 tot 05.00 uur

Zondag 28 juni: 
Deze week meert het feest ‘Ex Porn Star’ aan bij 

Bloomingdale Aan Zee. Beleef een warme avond 

met de beats van o.a. Dj Chuckie, Jaziah en Billy 
the klit. Kaarten VVK: €15,- (The Free Record Shop). 

Van 16.00 tot 00.00 uur. 

Zondag 28 juni: 
Sneakerz op het strand bij BLM9! Binnen en bui-

ten dansen op de lekkerste beats van o.a. Sidney 

Samson, Oliver Twist, Dj Madskillz en Disfunction. 

Kaarten VVK: €12,- (DVK: €15,-). Van 15.00 tot 

00.00 uur.

Zondag 28 juni: 
Na een hele dag in de volle zon is het wel nodig, 

verkoeling en toch ook warmte bij de Aftersun-

party in Club Mirage. Dit feest vindt vanaf heden 

elke zondag plaats in de club. Met o.a. Greg van 

Bueren en Timothy Watt. Kaarten VVK: €12,50 

(www.sunshineonline.nl) DVK: €15,-

I Know Where It’s @

Robin Gansner, 16 jaar, schrijft voor Zvoort.nl en werkt bij de Lachende Zeerover:

“Of daardoor het uitgaansleven veiliger gemaakt word weet ik niet, maar je wordt 

er wel weer even aan herinnerd wat wel en niet mag, en wat voor boete je er voor 

krijgt. Ik denk wel dat dit zin heeft. En misschien is het wat om meerdere borden te 

plaatsen!?”

Ellen Bluijs, 22 jaar, werkzaam als Assistent Bedrijfsleider bij Take Five aan Zee:

“Allereerst vind ik het zeer goed dat men iets probeert te doen om het uitgaansleven 

in Zandvoort veiliger te maken. Of specifiek een bord met uitgaansregels hieraan 

bijdraagt weet ik niet. Ik denk eerder dat er moet worden gekeken naar het geheel 

aan acties die worden uitgevoerd. Het is een goed signaal welke op deze manier 

wordt afgegeven.”

De zomer is begonnen! Officieel ging de zomer afgelopen zondag van start en 

het weer werkt gelukkig mee. De brandende zon op je huid, de hele dag op slip-

pers lopen, ’s avonds lekker lang buiten blijven zitten, een zacht zeebriesje, kom 

maar op! Zo’n lange hete zomer is pas helemaal compleet met passionele liefde, 

samen romantisch hand in hand over het strand. Daarom is de Zinderende Zomer 

Tip van deze week: Datingsites. 

Ik ben zelf al gesetteld, woon samen met mijn liefje in een leuk huis. Een aantal 

van mijn vrienden en vriendinnen is single en ze zijn in het afgelopen jaar stuk 

voor stuk aan het daten geslagen. Via, je raadt het al, datingsites op het Internet. 

Elk weekend hoorde ik weer nieuwe spannende verhalen over dates: gezellige 

hele-avonden-kletsen dates, sexy dates (vrijwel gelijk ’t bed in), totaal mislukte 

dates (waardoor er weer een sappig verhaal ontstaat om te vertellen, hoe vreselijk 

’t allemaal was), tweede en derde dates, etc. De verhalen over de date-belevenissen 

klonken zo spannend en sensationeel, dat je er zin in krijgt, om je in te schrijven 

bij een datingsite. Maar ja, dat zou natuurlijk een beetje raar zijn met al een liefde 

aan mijn zijde. En trouwens, een vaste relatie is ook best spannend hoor.

Populaire Datingsites
Er bestaan datingsites voor bepaalde religies (Joods, Christelijk, Islamitisch), spe-

ciaal voor hoogopgeleiden en voor swingers. Maar hieronder staat een rijtje met 

de meest populaire en betrouwbare datingsites voor 

als je gewoon op zoek bent naar een leuke date. Wie 

weet wat deze zomer jou gaat brengen…!?

• Relatieplanet: www.relatieplanet.nl
• Parship: www.parship.nl
• Lexa: www.lexa.nl

Zinderende Zomer Tip

Il
ja

Locatie Noord Locatie Centrum
Wijksteunpunt  Willemstraat 20
 Zandvoort Noord 2042 VB Zandvoort
Flemingstraat 55 Tel: 023 571 73 73
2041 VW Zandvoort 
Tel: 023 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

NIEUWS van BSO DE Boomhut

OPEN DAG 
Zondag 28 juni 2009 van 12.00-16.00 uur.
Ludieke actie: nieuwsgierig, kom langs!

Schat zoeken, springkussen, schminken en vele andere 

activiteiten…

NIEUW
Opvang tijdens schoolvakanties voor alle schoolgaande 

kinderen in Zandvoort

Bel voor meer informatie:023-5740333

Rommelmarkt
Op zondag 28 juni  a.s. organiseert Pluspunt een  

Buiten-Rommelmarkt op het parkeerterrein bij de  

Vomar tussen de Flemingstraat en de Celsiusstraat  

te Zandvoort Nieuw-Noord.

De markt zal worden gehouden van 10.00 tot 16.00 uur.

De toegang tot de markt is gratis en u kunt in de wijk vrij 

parkeren.

Indien u wenst deel te nemen aan de markt kunt u een  

inschrijf-formulier verkrijgen aan de receptie van Pluspunt,  

Flemingstraat 55 te Zandvoort (tel. 023-5740330).  

De kosten bedragen Euro 5,-- voor een grondplaats van 

ongeveer 4 meter.

Agenda:
1 juli workshop Tapas 

3 - 5  aug kinderkamp 12-

10 – 14 aug meidenkamp 12+

29 aug Open Huis 2009

Informatie
- Medial
 Bloedafname en trombosedienst: maandag en donder-

dag tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het 

wijksteunpunt (Andere dagen in het Huis in de Duinen).

- Loket Zandvoort 
 Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.

- Wijkmeesters De KEY 
 Dinsdag 15.00-16.00 uur

- Cliëntenservice ZorgContact
 Maandagochtend 10.00-11.30 uur. 

- Wijkagent
 Dinsdag 15.00-16.30 uur Even weken van de maand

 Dinsdag 19.00-20.30 uur Oneven weken van de maand

- Juridisch Spreekuur 
 Om de week op dinsdagavond 19.00-20.30 uur 

- Sociaal Raadslieden Kontext
 Inloopspreekuur  zonder afspraak op vrijdag tussen  

9.00 en 10.30 uur 

Kijk altijd op

www.pluspuntzandvoort.nl

Groot assortiment zomerplanten
speciale mengsels voor

• plantenbakken
• potterie

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 

OPROEP - NIEUW PANELLID

Wij zijn op zoek naar een nieuw panellid om onze panels te versterken. Ben jij tussen de 16 en 30 jaar en 

zou je wel je mening willen geven over actuele onderwerpen die spelen in Zandvoort, over het circuit, 

het strand, het uitgaansleven en de Zandvoortse politiek op deze plek in de Zandvoortse Courant? De 

panelleden geven eens in de drie weken hun reactie op een actuele stelling. Heb je interesse, stuur dan 

een e-mail naar jong@zandvoortsecourant.nl.

Uw	sloggi	dealer

Haltestraat	55
2042	LL	Zandvoort
Tel.	023	571	28	39

Ook	zondags	geopend
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Vrijwilligers zijn altijd en overal nodig. De samenleving drijft bijna op vrijwilligers en kan 

niet zonder. Op allerlei gebied kunnen ze worden in gezet. In Zandvoort hebben we echt 

niet te klagen over vrijwilligers, maar toch zijn er nog velen welkom.

Staatssecretaris Jet Bussemaker vindt het geen punt als bewoners van zorginstellingen 

moeten bijbetalen voor zaken als een dagelijkse douchebeurt. De Tweede Kamer debat-

teerde dinsdagavond over pluspakketten naar aanleiding van berichtgeving in Zorgvisie. 

De meeste partijen vinden dat zorgaanbieders niet eenzijdig moeten kunnen bepalen 

wat basiszorg is en wat ‘extra’. 

Rond half januari van dit jaar werd een uitgebreide en-

quête onder belbusgebruikers afgerond en overhandigd 

aan wethouder Gert Toonen. De enquête gold als onder-

zoek naar de tevredenheid van de gebruikers van de bel-

bus. Veel suggesties die daarin werden voorgesteld zijn 

overgenomen, met als resultaat een vernieuwde indeling 

van starttijden van de belbus. 

Pluspunt beschikt bijvoor-

beeld over ongeveer 200 

vrijwilligers, variërend in 

leeftijd van 16 tot 90 jaar. 

Nathalie Lindeboom,  senior 

ouderadviseur en coördina-

tor vrijwilligersbeleid, vertelt: 

“Vrijwilliger zijn, betekent 

een nieuwe ontdekking. 

Van ‘hé dat kan ik ook!’ Het 

voegt veel toe aan je eigen 

beleving, zoals contact met 

anderen, je kennis delen en 

je beschikbaar stellen, weer 

van dienst kunnen zijn. Het 

geeft vaak een grote voldoe-

ning, maar het belangrijkste 

is het plezier hebben in wat 

je doet. Zo beleeft Zandvoort 

plezier aan jou.” 

Er zal altijd eerst een gesprek 

plaatsvinden, waarin wordt 

bepaald waar de kwaliteiten 

liggen en wat bij je past. Je 
kunt je afvragen: ‘heb ik daar 

wel tijd voor en legt het niet 

te veel beslag op me?’ Ook 

daarover wordt gepraat. Je 
kunt zelf je tijd bepalen. Zo 

zijn er taken die elke dag, 1x 

per week, 1x per maand of 

zelfs maar 1x per jaar plaats-

vinden. Bij Pluspunt wordt 

niet gediscrimineerd, dus 

Fleur Agema (PVV), die het de-

bat had aangevraagd, hekelde 

de “intens verziekte politiek-

bestuurlijke elite aan de top 

van onze zorginstellingen”. Zij 

vindt dat de regering moet 

vaststellen wat basiszorg is. 

De VVD stelt dat zorgkanto-

ren die de AWBZ-zorg inko-

pen met aanbieders moe-

ten onderhandelen over het 

basispakket. Renske Leijten 

(SP) sprak zich uit tegen ‘klas-

senzorg’. Zij concludeerde: 

“Eigenlijk betekent het dat 

de zorg zwaar in de min zit, 

anders zijn er geen pluspak-

ketten nodig.” Het CDA vindt 

Veel inwoners van Zandvoort 

en Bentveld maken met eni-

ge regelmaat gebruik van de 

Belbus, waarvoor deze gewij-

zigde tijden en opstapplaat-

sen van groot belang zijn. De 

Belbus rijdt binnen Zandvoort 

en Bentveld, van maandag tot 

en met zaterdag van 9.00 tot 

17.00 uur (met uitzondering 

van de lunchpauze). Voor het 

maken van een afspraak dient 

men zo ruim mogelijk (mini-

Nooit te oud om……. 
vrijwilliger te worden

Klassenzorg (2): 
Geen bezwaar tegen pluspakket

Opstapplaatsen wijzigen op 1 juli 
voor alle taken worden zowel 

dames als heren gevraagd. 

“U heeft vast wel gehoord 

van het invullen van de be-

lastingaangifte door vrijwil-

ligers. Zij zorgen dat er geld 

bespaard wordt en wijzen 

op het aanvragen van kwijt-

schelding en toeslagen. Deze 

mensen kunnen nog best 

wat helpende handen ge-

bruiken”, vertelt Lindeboom, 

“en heeft u er wel eens aan 

gedacht, dat ouderen soms 

niet meer begrijpen welke 

post er binnenkomt of dat er 

post afgehandeld moet wor-

den? Even regelmatig langs 

gaan geeft hen al rust. Wat 

te denken van een uurtje per 

week wandelen met een rol-

stoelgebruiker of het bezoe-

ken van een dementerende.” 

Ook bij Pluspunt zelf zijn 

nog wat taken die ingevuld 

kunnen worden. Voor het 

gebouw in de Flemingstraat 

worden nog gastvrouwen of 

-mannen gezocht, om men-

sen te ontvangen en om na 

een cursus een kopje koffie 

of thee te verzorgen. De be-

doeling is ook om een koffie-

dat cliëntenraden betrokken 

moeten worden bij de vast-

stelling van pluspakketten en 

de PvdA wil dat Bussemaker 

zorgaanbieders oproept om 

pas pluszorg in te richten als 

hun basiszorg op orde is. 

Individuele cliënten 
Bussemaker wijst erop dat 

cliënten en zorgorganisaties 

samen de Normen voor ver-

antwoorde zorg hebben op-

gesteld en dat de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg 

beoordeelt of instellingen 

daaraan voldoen. De staats-

secretaris zei geen bezwaar 

maal 1 dag, maximaal 14 da-

gen) van tevoren telefonisch 

te reserveren. Naar aanleiding 

van de tevredenheidenquête 

in 2008 worden met ingang 

van 1 juli enkele wijzigingen 

aangebracht in de vaste op-

stapplaatsen begin van de 

middag:

Nieuwe tijden
Vanaf 1 juli vertrekt de Belbus:

- op maandag om 14.00 uur 

inloop te gaan houden. Dus 

dames en heren u bent van 

harte welkom.  “Hebben we 

het over heren, dan kunnen 

we denken aan klusjes die 

in en rondom het gebouw 

moeten plaatsvinden, zo-

als het vervangen van lam-

pen en klaar maken van 

cursusruimtes. Maar voor 

deze taken zijn uiteraard 

ook dames welkom.” Ook 

een ochtend of middag per 

week telefonist(e) zijn bij de 

vrijwillige hulpdienst? Hier 

worden de aanvragen voor 

bijvoorbeeld autodiensten 

en nog veel meer geregeld. Je 
staat er niet alleen voor, want 

er is altijd een beroepskracht 

aanwezig ter ondersteuning.  

Voor aanmelden of informa-

tie kunt u terecht bij Nathalie 

Lindeboom. Zij is bereikbaar 

in de Willemstraat 20, tel. 

5719393. De kop van dit arti-

kel begint met ‘Je bent nooit 
te oud om…’, maar in dit ge-

val kun je ook spreken van 

‘Je bent nooit te jong om…. 
vrijwilliger te worden. Het 

staat goed op je CV, je doet 

ervaring op en wie goed doet, 

goed ontmoet!

te hebben tegen pluspakket-

ten, zolang die niet ten koste 

gaan van de basiszorg. “De 

basiszorg moet altijd worden 

geleverd volgens de Normen 

verantwoorde zorg. Ik zal mo-

nitoren dat het inderdaad 

gaat om extra’s. De basis-

norm is dat mensen schoon 

zijn, maar als iemand elke dag 

in bad wil, vind ik het prima 

als hij daarvoor bijbetaalt.” 

Zij ziet pluspakketten als een 

teken dat zorgorganisaties 

meer rekening houden met 

individuele cliënten. 

Bron: Zorgvisie, Krista Kroon 

vanaf Huize A.G. Bodaan en 

dan naar Huis in de Duinen;

- op dinsdag om 14.00 uur 

vanaf de hal van Huis in ’t 

Kostverloren; 

- op woensdag om 14.00 uur 

vanaf Huize A.G. Bodaan en 

dan naar Huis in de Duinen;

- op donderdag om 14.00 uur 

vanaf Pluspunt, Flemingstraat 

55;

- op vrijdag om 13.30 uur van-

af Huize A.G. Bodaan en om 

14.00 uur vanaf Huis in de 

Duinen. 

Op zaterdag vertrekt de 

Belbus om 09.30 uur vanaf 

Huize A.G. Bodaan en dan 

Huis in de Duinen. Voor de 

laatste twee wijzigingen 

hoeft niet vooraf gereserveerd 

te worden.

De Belbus rijdt vanaf 1 juli als 

proef tevens elke woensdag-

avond tussen 19.00 en 21.00 

uur.

Hiervoor is reserveren wel 

noodzakelijk. Ook voor de 

avonden van het Genootschap 

Oud Zandvoort, een bezoek 

aan het Alzheimer Café of 

Cinema Nostalgie kan de 

Belbus gereserveerd worden.

De Belbus

Pluspunt is een mooie werkplek voor vrijwilligers

seniorenpagina
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259 Voor 

al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. Advies en 

aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.................

Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine klussen 

in en om het huis. Redelijke 

prijs. Voor info: 06-1423 2051  
.................

Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens  

afspraak, ook ‘s avonds.  

Tel. 5720108 of 06-48318230
.................

Nagelstyliste worden?? 

De opleiding tot nagelsty-

liste begint met de gratis 

introductie avond bij A.B. 

Nails in Haarlem. Schrijf 

je in via www.abnails.

nl of bel 023-5245005.
.................

Gezocht: vrijwilligster 

voor vervoer kinderen 

naar clubs etc. op dins-

dag- en vrijdagmiddag. 

Jeugdzorginstelling OCK 
Het Spalier. Inl. via Loet 

van Elmpt, tel. 5712095
.................

Te huur: 1e verdieping van 

loods, 90m2, in Zandvoort 

Noord. Atelierruimte of 

opslag, veel licht. €300,-.

Tel. 06-53396286
.................

Woningruil aangeb. 

3K-seniorenwoning: balkon, 

lift, garage. 8e etage Water- 

graafsmeer A’dam. Prachtig 

uitzicht! €550,-. Gevr. 

3/4K-seniorenwoning in 

Zandvoort. Info: 06-2913 4481

ZANDKORRELS
Te huur: appartement 

1-2 personen in centrum. 

Per 1 juli vrij. 1 slaapk., 1 

woonk., douche/toilet, open 

keuken, gas/licht/water/tv/ 

internet incl. Geen huis-

dieren, € 850  p.mnd. + 1 

maand borg. Inschrijving 

bij gemeente mogelijk. 

Tel. 06-53344660. 
.................

Woningonderhoud: 

www.rin-woningonder-

houd.nl te Zandvoort kan 

momenteel weer opdrach-

ten aannemen. Altijd gratis 

offerte. childeren, tuinwerk, 

sanitair, verbouwen, tim-

merwerk. Tel. 06-23582119
.................

Biertap verhuur: 

v.a. € 25,-. Alle merken 

drank: laagste prijs!

OHD bv Zandvoort. 

Tel. 5738777 

www.goedkoopdrank.nl
.................

God is voor ons een 

veilige schuilplaats, 

een betrouwbare hulp 

in nood. (Bijbel: Psalm 46: 2).  

Wilt u hier meer over  

weten, mail naar:  

gebed-zandvoort@ 

hotmail.com
.................

Ik wil je weer een toekomst 

en nieuwe hoop geven… 

God (naar Jeremia 29:11 in 
de Bijbel). Voor meer info, 

ga naar: www.ikzoekgod.nl
.................

Lekker in je vel … met 

VACUSHAPER! Verbetering 

van de stofwisseling  

- Snellere vetverbranding  

- Verminderde cellulitis  

- Gewichtsafname  

- Een fit en vitaler gevoel  

- Verbetering van het figuur! 

Bij SLENDER YOU Zandvoort. 

Tel. 06-1941 3733
.................

Chinese massage 

Zandvoort. Bij u aan huis, 

Chinese body- en voet-

massage. 80 minuten  

à € 40,-. Bel voor afspraak: 

06-3454 9835
.................

Leuke oppas gezocht voor 

2 jongens (7 en 9 jr) in 

Zandvoort. Iedere di en 

do van 15.15 uur tot 18.00 

uur. Bel 06-44645207

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310,
2040 VB Zandvoort. De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden

Tot 21 km p/uur • 70 km bereik • grootste assortiment 3 en 4 wielers

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

SCOOTMOBIELEN

scootmobiel via gemeente aanschaffen met PGB (persoonsgebonden  

budget) geen probleem. Kom langs voor advies en informatie!

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 26 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 16 juni en de 

verdere in week 25 door het college genomen besluiten zijn 23 

juni vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 

Balie en op de website. 

2 juli - Gemeente gesloten en avondopenstelling vervalt 

Op donderdag 2 juli is het gemeentehuis gesloten. Ook de be-

kende locatie ‘remise’ is dicht. De gemeenteambtenaren heb-

ben namelijk hun jaarlijkse teambuildingsdag. De Burgerlijke 

Stand is deze (donderdag) ochtend nog even open van 8.30 tot 

9.30 uur voor uw geboorteaangifte etc. Ook Loket Zandvoort 

-centrum en Noord- is gesloten.

Goedkeuring bestemmingsplan Strand en Duin

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het 

bepaalde in art. 28 lid 6 WRO bekend, dat Gedeputeerde Staten 

van Noord-Holland bij besluit van 9 juni 2009, verzonden 11 juni 

2009, hebben goedgekeurd het besluit van de gemeenteraad 

d.d. 27 november 2008 tot vaststelling van het bestemmings-

plan “Strand en Duin”. 

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met 

bijbehorende stukken ligt met ingang van 26 juni 2009 ge-

durende zes weken ter inzage bij de centrale balie gedurende 

de openingstijden in het raadhuis aan de Swaluëstraat 2 te 

Zandvoort.

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan tegen het 

besluit tot goedkeuring beroep worden ingesteld bij de Afde-

ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA DEN HAAG.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig 

op grond van artikel 27 eerste of tweede lid van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening (WRO) bedenkingen bij Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland hebben ingediend, alsmede door 

belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden 

verweten geen bedenkingen overeenkomstig artikel 27 eerste 

of tweede lid van de WRO naar voren te hebben gebracht. 

Ingevolge de bepalingen van de WRO treedt het besluit van 

Gedeputeerde Staten tot goedkeuring in werking met ingang 

van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Degenen, die bevoegd zijn beroep in te stellen kunnen naast 

het indienen van het beroepschrift tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de afde-

ling Rechtspraak, waardoor het besluit niet in werking treedt, 

voordat op dat verzoek is beslist. Zowel voor het indienen van 

een beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is grif-

fierecht verschuldigd.

Ontwerptekening Fietspad Frans Zwaanstraat ter inzage

Gemeente Zandvoort is van plan een nieuw, recreatief fiets-

pad aan te leggen langs de Frans Zwaanstraat. De Provincie 

heeft het pad als ontbrekende schakel in het recreatief fiets-

netwerk staan en ondersteunt de aanleg financieel vanuit 

middelen voor de Bereikbaarheid van de Kust. Het college van 

Burgemeester en Wethouders heeft de ontwerptekening van 

deze eerste fase van het recreatief fietspad langs de zuidrand 

op16 juni 2009 vastgesteld. Van 22 juni t/m 2 augustus 2009 

hangt de ontwerptekening zes weken ter inzage in de hal van 

het gemeentehuis. Ook kunt u de ontwerptekening inzien op 

de website van de gemeente onder Actueel/Plannen en Pro-

jecten/Fietspad Zandvoort Zuid. Deze inspraak is alleen over 

het voorlopige ontwerp. In een later stadium wordt nog een 

officiële procedure gevoerd om het fietspad te realiseren. De 

gemeente nodigt u hierbij van harte uit te reageren op dit ont-

werp. Op basis van de reacties wordt gekeken of het ontwerp 

verbeterd kan worden. Tot 3 augustus 2009 kunt u schriftelijk 

uw reacties indienen op het gemeentehuis, ter attentie van 

de afdeling Ontwikkeling en Beheer, o.v.v voorlopige ontwerp 

Fietspad Frans Zwaanstraat. De gemeente heeft de buurt een 

brief gestuurd. De brief en de ontwerptekening staan op de 

website van de gemeente. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 30 juni. 

Op de agenda staat:

- Opening

- Loting

- Ingekomen stukken en mededelingen 

- Vaststellen agenda

- Vaststellen notulen 26 mei 2009

- Hamerstukken:

a. Jaarrekening 2008 Paswerk

b. Jaarrekening 2008 Veiligheidsregio Kennemerland 

c. Voetbalkooi J.P. Heijeplantsoen

d. Financiële verordening 212/2009

e. Telecommunicatieverordening Zandvoort 2009

f. Buurtbemiddeling

- Milieubeleidsplan 2009-2013

- Jaarrekening en Jaarverslag 2008 gemeente Zandvoort

- Begrotingsrapportage 2009-1O

- Kadernota deel I en II alsmede Voorjaarsnota (Kadernota 

deel III)

- Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 

vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. 

U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-

finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren 

beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten 

liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en 

zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadver-

gadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden 

door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9). 

Commissie Projecten en Thema’s 

De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op1 juli vanaf 

20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. 

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening en mededelingen

- Vaststelling agenda

- Besluitenlijst vergadering van 27 mei 2009

- Structuurvisie Zandvoort

- Rondvraag

- Sluiting 

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 

commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan zowel 

over onderwerpen op de agenda als over een eigen onderwerp. 

Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, moet dit 

schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding 

moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn 

voor een vergadering die de woensdagavond daarop wordt 

gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente 

Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of 

per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het 

raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres, 

telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op een 

aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en 

liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of 

iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn 

te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommissies > 

Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Dr. Smitstraat 8, vernieuwen gevel en kozijnen, ingekomen 12 

juni 2009, 2009-091Lv.

- Badhuisplein 2-4, gedeeltelijk veranderen terras, ingekomen 

16 juni 2009, 2009-092Lv.

- Prof.Zeemanstraat 53, vergroten woning, ingekomen 17 juni 

2009, 2009-093Lv.

- Kostverlorenstraat 42, gedeeltelijk vergroten woning, ingeko-

men 25 juni 2009, 2009-094Rv.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Fahrenheitstraat 78, plaatsen dakkapel voorzijde, verzonden 

15 juni 2009, 2009-076Lv.

- Dr.Schaepmanstraat 3A, ontheffing bestemmingsplan voor 

bed en breakfast, verzonden 22 juni 2009, 2008-246Vr.

Kapvergunningen verleend 

- Duinrooslaan 4, 2 leylandi, overlast, verleend per 19-06-2009, 

zaaknr:2009-2102

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 

beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 

werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 

onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-

ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 

kopie van het beroepschrift.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 

wordt griffierecht geheven.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 

bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 26

Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00,  

maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag  

8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op  

de website het digitale formulier in óf stuur een brief  

naar de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 

Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 

Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor 

een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewij-

zen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het  

centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 

u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 

een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is  

de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen  

telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van www.

werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of aanbieden 

van banen in Zandvoort. 

Wethouder Marten Bierman gaat op woensdag 1 juli aanstaande in het raadhuis de in-

houd van de concept structuurvisie, de zogenaamde Parel aan Zee Plus, van de gemeente 

Zandvoort presenteren. De visie op hoe Zandvoort er in het jaar 2025 moet uitzien, is in 

nauwe samenwerking met de Zandvoortse burgerij en middenstand tot stand gekomen. 

De structuurvisie zal voor alle huidige en toekomstige bestemmingsplannen leidend zijn 

en is dus een zeer belangrijk document.

Parel aan Zee Plus staat voor 

toeristisch maar niet te 

grootschalig, met behoud 

van de authentieke dorps-

kern, zoals die er nu nog ligt. 

“Voorspellen is moeilijk als 

het gaat om de toekomst.” 

Deze tekst van Wim Kan is zo 

een beetje een stokpaardje 

van Marten Bierman gewor-

den. “We moeten een visie 

hebben over hoe het in 2025 

in Zandvoort eruit moet zien. 

Dat vraagt het rijk van ons. 

Tevens moeten zowel het rijk 

als de provincie zo een visie 

opstellen. Wij gaan eigenlijk 

nog een stapje verder want 

Wethouder Bierman gaat structuurvisie presenteren

wij proberen een doorkijkje 

te maken naar 2040. Het lijkt 

ver weg maar het is slechts 

30 jaar, net zolang als de 

meeste hypotheken lopen”, 

legt Bierman uit.

Wethouder Bierman ziet 

graag een haven gerealiseerd; 

een lang gekoesterde wens 

van menig Zandvoorter. “De 

Zandvoorters willen graag 

dat de pleziervaart op zee ’s 

avonds veilig kan aanmeren 

om de nacht door te bren-

gen in Zandvoort. Daarvoor 

is een keten van haventjes 

nodig en Zandvoort wil daar 

graag aan meewerken. Een 

onderzoek naar de gevolgen 

en mogelijkheden is daarom 

opgenomen in de visie. Er 

zijn waarschijnlijk niet veel 

extra faciliteiten voor nodig 

want parkeerplaatsen en een 

NS-station heeft Zandvoort 

al. Tevens zal een haven er-

voor zorgen dat er meer 

zand op het Zandvoortse 

strand blijft liggen doordat 

de havenhoofden voor ver-

anderde stromingen zullen 

zorgen. Twee vliegen in één 

klap dus”, verduidelijkt hij. 

Ook een visie op de 

Middenboulevardgebied is 

terug te lezen in de plan-

nen. “Ons wordt wel eens 

verweten dat we geen vi-

sie hebben aangaande de 

Middenboulevard. Niets is 

minder waar want onze visie 

staat hierin”, aldus Bierman. 

Daarnaast zou bij het circuit 

een groot sportief recreatie-

park voor binnen- en bui-

tensport moeten verschij-

nen. “Samen met het circuit 

wordt er dan gewerkt aan 

jaarrondsport dan wel wel-

ness in Zandvoort. Een grote 

toeristische impuls dus.”

Een andere gevleugelde uit-

spraak van Bierman leent 

hij van Midas Dekker: ‘Aha, 

een pannenkoekenhuis, dan 

kan de natuur niet ver meer 

zijn’. “Dat wil volgens mij 

zeggen dat de Zandvoortse 

middenstand naar kwa-

liteit moet streven want 

Zandvoort gaat de natuur 

om ons heen, bijna 7.000 

hectare, beter exploiteren. 

Dat zal niet betekenen dat 

alle tot nu toe niet toegan-

kelijke duingebieden dan zo 

maar vrij worden gegeven. 

Er is gebied genoeg dat be-

ter ‘verkocht’ kan worden. 

Een fietspad van Hoofddorp 

naar Zandvoort, en verder, 

hoort daar zeker bij en de 

weg ligt er al. Nu moeten 

onderhandelingen met 

Amsterdam er nog toe lei-

den dat die ook voor de fiet-

sers vrijgegeven wordt. Dat 

is de visie van Zandvoort.”

Volgens Bierman zal in de 

toekomst de toerist liever 

dichtbij huis blijven als er 

maar comfort genoeg is en 

die kwaliteit is volgens hem 

ruimschoots aanwezig. “Het 

is een nieuwe trend en die 

zie je al bij de Duitsers uit 

het Ruhrgebied. Die hebben 

een aantal jaren Zandvoort 

links laten liggen maar zijn 

nu weer aan het terugkomen. 

Laten we daar ook op insprin-

gen en samenwerken om 

Zandvoort de topbadplaats 

van Nederland te maken.”

De ‘Parel aan Zee Plus’ pre-

sentatie is op woensdag 1 

juli tijdens de korte integrale 

vergadering van de commis-

sie Projecten & Thema’s. De 

start van de vergadering is op 

20.00 uur. In de hal van het 

oude raadhuis en de raadszaal 

zullen deskundige ambtena-

ren aanwezig zijn om vragen 

te beantwoorden. Als u dus 

wilt weten hoe Zandvoort in 

2025 richting 2040 eruit zal 

komen te zien, mag u deze 

presentatie niet missen.
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Resultaten onderzoek naar 
‘Vereniging van de toekomst’ overhandigd

Zeevisvereniging viert jubileum groots

Straatvoetbaltoernooi

De vereniging van de toe-

komst kwam om de hoek 

kijken na een opmerking 

van sportwethouder Gert 

Toonen die tijdens een 

S p or t ra a db i je e nkoms t 

voor sportbestuurders uit 

Zandvoort een lans brak voor 

verregaande samenwerking 

tussen de diverse sportver-

enigingen van Zandvoort 

onder de noemer omniver-

eniging. De Sportraad heeft 

de opmerking opgepakt en 

Weer geen vis

De jongsten aan het werk

Administratiekantoor K. Willemse

Algemene uitvaartbegeleiding 

 Zandvoort

Auto Strijder 

Autobedrijf KariMo

Beach Club Tien

Bertram & Brood

Beter Mobiel

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Jade Zandvoort (2x)
Club Nautique

D66 Zandvoort

Dierenarts Dekker

Dorsman Assurantiën

Greeven, Makelaardij o.g.

Groenestein & Schouten 

 Fin. diensten

Haar

adverteerders
Harocamo 

Hypotheekshop

IJzerhandel Zantvoort
Kroon Mode

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

P. van Kleeff

Pilates at the Beach

Pluspunt

Printing People

Riche aan Zee

Sandd

SMV Computerreparaties

Spiegelcentrum Het Draaipunt

Strandpaviljoen Negentien

Thalassa Strandpaviljoen 18

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken Glaszettersbedrijf

Van der Valk & Swart Notarissen

Vrijehuizenmarkt.nl

VVV / Zandvoort(A)Live

Zandvoort Optiek

Zandvoorts Mannenkoor

algemeen

vissport

Nieuwe wetsuits voor Reddingsbrigade

Vorige week vrijdag zijn de resultaten van het onderzoek naar de vereniging van de toekomst 

bekendgemaakt. Voorzitter Wim Buchel en penningmeester Leo Miezenbeek van de Sport-

raad Zandvoort kregen deze overhandigd door 2 studenten van de Hogeschool van Amster-

dam die het onderzoek hebben uitgevoerd. Het onderzoek was geïnitieerd door de Sportraad 

Zandvoort en werd gesponsord door de gemeente Zandvoort.

Het 25-jarig jubileum van de Zeevisvereniging Zandvoort 

(ZVZ) is afgelopen weekend groots gevierd. Bijna alle leden 

waren naar Havana aan zee gekomen om de festiviteiten 

mee te maken. Een kleine 30 van hen deden mee aan de 

viswedstrijd die aan het jubileum was verbonden.

Zaterdag is het vijfde Oude Halt Straatvoetbaltoernooi ge-

speeld. Ruim 120 jonge voetballers tussen 7 en 11 jaar had-

den zich gemeld en streden in teams van 3, samengesteld 

door de organisatie, per leeftijdklasse om de hoofdprijzen 

volgens de regels van het straatvoetbal. Dit alles ter ere 

van Marcel Schoorl, de ‘vader’ van het voetbalveldje aan de 

Vondellaan, dat binnenkort een kooi rondom krijgt.

De Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) heeft afgelopen 

zondag 50 nieuwe wetsuits in ontvangst genomen. De 

wetsuits zijn volledig gesponsord door een bijdrage van de 

strandpachters in Zandvoort en herkenbaar bedrukt.

De strandwachters in hun nieuwe wetsuits

Zandvoortse Strandbridgedrive 

Met de schoonheidsfoutjes 

wordt gedoeld op de pa-

ren die zonder bericht niet 

kwamen opdagen en op de 

computeruitval, waardoor de 

vele scores achteraf opnieuw 

ingevoerd moesten worden 

waardoor de einduitslag lang 

op zich liet wachten.

Dankzij de gulheid van vele 

sponsoren waren veel prij-

zen te verdelen, waaronder 

een tiental dinerbonnen à  

€ 50 van strandpaviljoens. Een 

troostprijs ging naar het paar 

met de laagste score (24,17%), 

maar ook de nummers 50, 75, 

100, 125, 150, 175, 200 en 225 

vielen in de prijzen. De door 

de Zandvoortse Sportraad be-

schikbaar gestelde fraaie tro-

Ondanks een aantal schoonheidsfoutjes hebben de mees-

te van de 256 deelnemende paren een plezierige dag 

gehad tijdens de jaarlijkse strandbridgedrive. Het weer 

werkte ook geweldig mee en de gastvrije strandpaviljoens 

hebben zich van hun zeer goede kant laten zien. 

bridge

fee voor het best geëindigde 

Zandvoortse bridgepaar, door 

Sportraadvoorzitter Wim 

Buchel persoonlijk uitgereikt, 

kwam dit jaar in handen van 

het paar Nellie Castien en 

Wim Koning, dat met een 

score van 61,96% op de 13e 

plaats eindigde. 

De verschillen tussen de eer-

ste tien plekken waren bij-

zonder klein, doch uiteinde-

lijk ging de eerste prijs naar 

de heer en mevrouw Leuven 

uit Heemstede met een sco-

re van 66,38%. Zij ontvingen 

een prachtige bos bloemen 

en een lang weekend in een 

hotelkamer met zeezicht, 

aangeboden door Sunparks 

Zandvoort.

Het bestuur van de stich-

ting Zandvoortse Bridge-

activiteiten (SZBA) dankt de 

vele vrijwilligers en gaat zich 

binnenkort voorbereiden op 

de stranddrive van 2010, die 

op zaterdag 19 juni zal plaats-

vinden.

Zandvoorts Open 2009

Van 29 juni t/m 3 juli kun-

nen uitsluitend de inwoners 

van Zandvoort zich inschrij-

ven bij de caddiemaster. In 

de week daarna krijgt men 

schriftelijk bericht of men 

Maandag 20 juli vindt op de prachtige linksbaan van de Kennemer Golf & Country Club 

weer de jaarlijkse wedstrijd om het golfkampioenschap van Zandvoort plaats.

golf

is ingeloot voor deelname 

aan dit prestigieuze toer-

nooi.

Bridgen bij Club Maritime

ten alle strandtenten bezocht 

voor een vrijwillige bijdrage. 

Nagenoeg alle strandpach-

ters waren bereid ruim te do-

neren zodat binnen 2 weken 

de benodigde gelden voor de 

aanschaf, ruim € 5.500, bin-

nen waren. 

Aan het begin van het sei-

zoen heeft Marcel Sol, be-

Een goed wetsuit is voor 

een strandwacht noodza-

kelijk om het werk in en 

op het water goed te kun-

nen uitvoeren. Het zorgt 

er in voor- en naseizoen 

voor dat op een warme 

en veilige manier gewerkt 

kan worden, daarnaast is 

door de herkenbare op-

druk ook voor het strand-

publiek duidelijk dat het 

om een hulpverlener van 

de ZRB gaat. De huidige 

‘lifeguard’ wetsuits, waar-

van de meeste in 1995 in 

gebruik genomen zijn, 

waren na ruim 14 jaar 

dringend aan vervanging 

toe.

stuurslid van de ZRB, samen 

met een aantal strandwach-

In ploegen van 4 werd er een 

aantal uren gevist maar de 

vangst was niet anders dan 

slecht te noemen. Slechts 

één zeebaars van 29 centi-

meter werd binnengehaald 

en kon aan burgemeester 

Niek Meijer, die samen met 

zijn echtgenote even was 

komen kijken, worden ge-

toond. Het gelukkige team 

dat de vis binnenhaalde 

werd direct winnaar.

Ondertussen waren andere 

leden al druk bezig om al-

lerlei vissen te roken, te fi-

leren en rond te delen, alles 

Schoorl zorgt er niet alleen 

voor dat de kleintjes ook tijd 

krijgen om te spelen, hij staat 

ook klaar met een pleister, 

een troostend woord of een 

glaasje water als het eens 

een keer mis gaat. Hierom 

hebben een aantal ‘echte’ 

voetbalvaders besloten om 

hem te eren met het Oude 

Halt Straatvoetbaltoernooi 

en dat heeft dus zaterdag 

zijn vijfde editie beleefd.

Het toernooi stond in het 

teken van de stichting 1216 

Forgotten Foundation, die 

zich sterk maakt om de jon-

geren tussen de 12 en 16 jaar 

een thuishonk te geven zodat 

ze niet op straat hoeven rond 

te hangen. Sponsors zorg-

den voor de entourage en de 

prijzen zodat het merendeel 

onder het genot van een 

drankje. Leden van folklore-

vereniging De Wurf haalden 

oude tijden terug met een 

echte vismijn, en schonken 

de jarige vereniging een 

tonnetje haring dat met 

smaak werd verorberd. Na 

de prijsuitreiking van de 

wedstrijd was het tijd voor 

een grote loterij met werke-

lijk schitterende prijzen als 

bijvoorbeeld een grootbeeld 

televisie, allerhande ‘hebbe-

dingetjes’ en uiteraard een 

zeer groot assortiment met 

visattributen. Een meer dan 

geslaagd jubileum.

van het inschrijfgeld naar 

1216 kon gaan. Ook Schoorl 

zelf doet ieder jaar een duit 

in het zakje voor ‘zijn’ voet-

ballertjes. Na de finale in de 

diverse leeftijdsklassen trak-

teert hij alle spelers op patat 

met frikadel en nog wat te 

drinken. Zo werd het voor de 

kleintjes weer echt een feest-

dag. Woordvoerder Johan 
van Marle: “We hebben een 

zeer behoorlijk bedrag voor 

de stichting opgehaald. 

Donaties en inschrijfgeld 

hebben tezamen € 1285 op  -

gebracht dat aan 1216 zal 

worden overgemaakt.” Na 

afloop van het toernooi 

was er dan ook een grote 

glimlach op het gezicht van 

Maura Renardel de Lavalette, 

de stuwende kracht achter 

1216 Forgotten Foundation.

bijna twee jaar daarover 

gediscussieerd omdat de 

materie bij de meeste ver-

enigingen erg gevoelig ligt. 

Uiteindelijk werd het on-

derzoek afgelopen januari 

gestart, na het verstrekken 

van een subsidie door de 

gemeente. Het rapport, met 

een aantal aanbevelingen, 

werd door de beide stu-

denten, Marjolein van den 

Berg en Danielle Veen, aan 

Buchel overhandigd die het 

nu met zijn Sportraad zal 

gaan bespreken voordat het 

aan het college zal worden 

overhandigd. In de nabije 

toekomst zal deze krant het 

een en ander uit het rapport 

publiceren.

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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    15 25       7 14

 11         11 23\12    

 13   21 9\14        

   25      24

   11    11\3      

   10   4\17        

   5 12\29           15

 20           13   

 7           11

 CDH   H   EAC  
   :   =    
 -   x   +  
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   15 25         7 14

 11 7 4     11 23\12 3 9

 13 8 5 21 9\14 2 3 4 5

   25 2 3 7 9 4 24  

   11 8 1 2 11\3 2 1  

   10 6 4 4\17 2 6 9  

   5 12\29 6 1 9 8 5 15

 20 2 8 7 3   13 7 6

 7 3 4       11 2 9

 735 : 5 = 147
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 603 - 405 = 198

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

De oplossing staat onderaan deze pagina
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Gemarineerde aardbeien 
met vanilleroomijs en slagroom

Nagerecht.

1 bakje, 250 gr., zeer rijpe aardbeien,

1 bakje, 250 gr., stevige aardbeien,

1 vanillestokje,

suiker of zoetstof naar smaak,

vanilleroomijs van uitmuntende  

kwaliteit (bijvoorbeeld  

IJsboerke of Häagen-Dazs),
stijfgeslagen slagroom  

(geen spuitbus!).

Bereiding:
Maak beide bakjes aardbeien schoon maar houdt ze apart. Pureer de zeer rijpe aardbeien in de blender en doe de puree in een passende pan. 
Indien de puree te dik is, iets aanlengen met wat water of (bos)aardbeienlikeur of -siroop. Snijd het vanillestokje in de lengte in tweeën. Schraap 
met een klein mes voorzichtig de merg eruit en doe dit samen met de vanillepeulen bij de puree. Breng dit mengsel aan de kook en voeg naar 
smaak eventueel suiker of zoetstof toe. Doe de stevige aardbeien in een kom, schenk de hete aardbeienpuree erover en laat dit afkoelen. Doe 
de lauw/warme aardbeien met wat van de marinade in een diep bord en serveer met een bol vanilleroomijs en een stevige toef slagroom. 
Indien u marinade overhoudt, kunt u die gekoeld een aantal dagen bewaren voor een volgende keer (aanvullen met nieuwe) bewaren. De 
marinade wordt er alleen maar nog lekkerder door.

Benodigdheden:

Het is weer aardbeientijd! De zomerkoninkjes van de Hollandse grond zijn weer volop te verkrijgen en niet te  

versmaden. Hieronder een recept om ze eens op een andere manier, zoals de naam van deze kookrubriek aangeeft, te bereiden.

Poes vermist
Sinds 19 mei wordt in de omgeving Bentveldsweg in Aerdenhout een zwart poesje, 

met een wit vlekje op de borst vermist. Middelgroot postuur, 11 jaar oud. Poes komt 

uit het Rozenprieel in Haarlem en is niet gewend buiten te zijn. Er is een beloning van 

€ 100 voor de gouden tip die leidt tot het vinden van Poes. Bel a.u.b. met nummer 

06 4620 0198 of 06 3459 2705 als u haar gezien heeft. Het baasje is zeer ontdaan en 

mist haar enorm.

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”



Oranjestraat 15zw 

€ 195.000.--  
Trompstraat 13/1 

€ 219.000.--

Potgieterstraat 30 

€ 205.000.--

- 

De Favaugeplein 21/5

€ 199.000.-- 

Spoorbuurtstraat 10 

€ 209.000.-- 
L ‘Amistraat 2

€ 219.000.--

Jac van Heemskerckstraat 17

€ 220.000.--  

Da Costastraat 5

€ 229.000.--  

Burg. van Fenemapln. 4/6 

€ 229.500.--  

Thorbeckestraat 70 

€ 239.000.-- 

Trompstraat 5/7 

€ 239.000.-- 

Dr. Johannus G Mezgerstraat 41

€ 239.000.--  

Van Galenstraat 216

€ 239.500.--  

Tjerk Hiddesstraat 4/5 

€ 249.000.-- 

Tjerk Hiddesstraat 4/1 

€ 244.500.--

De Ruyterstraat 6/6 

€ 249.000.--

 

Verzetsplein 20 

€ 265.000.--

 

Swaluestraat 29a 

€ 269.000.--

 

Sara Roosstraat 28

€ 269.000,--

 

Piet Lefertsstraat 30 

€ 299.000,--

Van Lennepweg 143 

€ 274.500,--

M van Sint Aldegondestraat 13

€ 279.000,--

Trompstraat 17/2 

€ 279.500,--

Sara Roosstraat  52  

 € 284.000,-- 

Burg. van Alphenstraat 61/37

€ 289.000,-- 

Jac van Heemskerckstraat 6/5 

€ 235.000.--

Passage 3/21 

€ 269.000,--

 

Trompstraat 5/2 

€ 237.500.--

Koninginneweg 9rd 

€ 249.000.-- 

GOED NIEUWS VOOR POTENTIËLE HUIZENKOPERS, NHG VERHOOGD!
 

Het kabinet heeft ingestemd met een tijdelijke verhoging van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De NHG wordt met ingang 
van 1 juli 2009 verhoogd van € 265.000,- naar € 350.000,- en de verhoging blijft van kracht tot 1 januari 2011. Kopers met een NHG-
hypotheek kunnen van hun bank een lager rentetarief krijgen. Een voordeel van € 125,- bruto per maand bij een hypotheek van 
€ 300.000 is haalbaar in bepaalde gevallen. De verruimde regels rond de NHG zijn bedoeld om kopers op de woningmarkt te helpen. 
Voor meer details omtrent de NHG kunt u contact opnemen met uw hypotheekadviseur of met ons kantoor. Hieronder vindt u de 

woningen uit ons bestand in de prijsklasse die in aanmerking komen voor NHG.

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Ufordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

Burg. van Fenemapln. 19/13 

€ 239.000.--
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George Bouland krijgt het draaginsigne gewonden opgesteld

Ervaring opdoen in Zandvoort

De eerste Veteranendag in Zandvoort kende een bijzonder grote opkomst. Van de 92 in 

Zandvoort geregistreerde veteranen hadden 74 gereageerd. De meesten werden verge-

zeld door familieleden. De dag stond ook in het teken van de uitreiking van het Draag-

insigne Gewonden aan George Bouland, die daarmee de erkenning kreeg waar hij lang 

op heeft moeten wachten.

Twee studenten van een Duitse politieacademie hebben 

afgelopen week een stage bij het Zandvoortse basis-

team van de politie Kennemerland gevolgd. De stage 

is het gevolg van nauw contact tussen de Duitse en de 

Nederlandse politieacademie. 

Drukke Veteranendag Duitse politiestudenten

ook in Indonesië, Nieuw 

Guinea, Korea of de ‘mo-

derne’ oorlogsgebieden als 

bijvoorbeeld in Cambodja, 

Libanon of het voormalige 

Joegoslavië, dienstplichtig of 

beroepsmatig hun steentje 

meer dan voldoende hebben 

bijgedragen. Zij staan ieder 

jaar op de verjaardag van 

prins Bernhard in het mid-

delpunt van de belangstel-

ling. Afgelopen zaterdag, de 

eerste lustrumviering van 

Veteranendag, was burge-

meester Niek Meijer gastheer 

van deze helden. Na zijn ope-

ningstoespraak gaf Meijer de 

aanwezigen de gelegenheid 

om onder elkaar herinnerin-

gen op te halen en om elkaar 

beter te leren kennen.

Draaginsigne Gewonden
Een officiële handeling 

was het opspelden door 

de burgemeester van het 

Draaginsigne Gewonden 

5 2311 19Actueel Cultuur Feest Sport
Prachtig 
weer tijdens 
Fietsvierdaagse

Jan Lammers
opent Cobra
tentoonstelling

A.G. Bodaan viert
50-jarig jubileum
in stijl

Voetbalshow
tijdens finale
zaalvoetbal
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voor Zandvoort en Bentveld
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Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

10 juli a.s. is het alweer 5 jaar  
geleden dat SEA OPTIEK 

haar deuren opende!
Langs deze weg willen wij al 
onze klanten bedanken voor 

de gezelligheid en voor het in 
ons gestelde vertrouwen!

Ook het komende jaar hopen we 
u weer vaak te mogen begroeten.

Michel&Anita

De Mannetjes
Duitse politie
in Zandvoort

‘Toch een beetje verdacht 
als de Oosterburen hier 

komen patrouilleren’

Al gereageerd op de ontwerptekening 
fietspad Frans Zwaanstraat? 

Doen. 
De gemeente hoort graag wat u 

ervan vindt! 

De veteranen, jong en oud, 

vrouw of man, dragen vol 

trots hun veteraneninsigne. 

Het geeft aan dat zij in daad-

werkelijke dienst zijn ge-

weest tijdens oorlogshande-

lingen of vredesoperaties van 

de Nederlandse krijgsmacht. 

Daar zijn dus mensen bij die 

in de Tweede Wereldoorlog 

hebben gevochten maar 

Zandvoort was uitgekozen 

door de bewindvoerders van 

de academies omdat hier 

veel Duitse gasten verblijven 

tijdens het seizoen. De beide 

studenten moeten wel heel 

erg gemotiveerd zijn want 

de stage is in hun eigen vrije 

tijd. Teamchef Jim Gouwen 

is vol lof over het initiatief 

en de beide studenten: “Als 

het aan mij ligt, komen er 

volgend jaar meer Duitse 

studenten maar dan voor 

een langere periode. Het is 

voor ons zeer behulpzaam 

als de Duitse badgasten, 

waar we overigens niet al 

teveel last van hebben, in 

hun eigen taal aangespro-

Van ons hoeft u
geen provisie
te betalen!

Kostverlorenstraat 100 - Zandvoort
(023) 573 59 87
www.zandvoort.hypotheekshop.nl

En u krijgt 
vaak ook nog 
eens een 
lagere rente!

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 27 :
1 knip wit + 1 knip bruin 

samen € 1,50
10 witte bollen € 1,25 

week 28 : 
5 krentenbollen € 1,95 

multikorn € 2,25

Stap ook eens binnen voor  
een lekker belegd broodje  
met één van onze heerlijke 
ambachtelijke salades en  

een lekker kopje koffie

op de revers van George 

Bouland. Een dergelijke on-

derscheiding is bestemd voor 

alle Nederlandse (gewezen) 

militairen die het Koninkrijk 

dienen of hebben gediend 

onder oorlogsomstandig-

heden, of daarmee overeen-

komende situaties, inclusief 

internationale vredesmissies 

binnen en buiten het verband 

van de Verenigde Naties. Ook 

de vaarplichtige zeelieden in 

oorlogstijd (de Nederlandse 

koopvaardij heeft in de 

Tweede Wereldoorlog zware 

verliezen geleden) en leden 

van het voormalige KNIL 

komen voor het insigne in 

aanmerking. Het wordt toe-

gekend aan gewond geraakte 

militairen, of dat nu licha-

melijk of geestelijk is doet 

niet ter zake. Bouland kreeg 

het insigne na een lang psy-

chisch lijden na zijn diensttijd 

in Libanon en ziet dit als een 

erkenning van zijn leed.

R. Ketellapperstraat 18 - Zandvoort

Tel: 023-5718731
www.gsfinancielediensten.nl

Huis kopen een stuk aantrekkelijker 
dankzij verhoging NHG

Onze onafhankelijke 
hypotheek adviseur vertelt 

u hier graag meer over.

ken kunnen worden.”

De beide Duitsers, die door 

strandagent Jeroen Poppe 

begeleid worden, waren ook 

zeer enthousiast. “Wij heb-

ben in het totaal maar 30 

dagen per jaar vrij tijdens 

onze studie maar deze week 

hebben we er graag voor 

over. Gisteren hebben we bij 

een strandfeest de boel in de 

gaten gehouden en vandaag 

zijn we met de Zandvoortse 

Reddingsbrigade de zee op 

geweest”, aldus een van hen. 

Met dit mooie weer vallen ze 

dus gelijk met de neus in de 

boter en kunnen ze veel er-

varing opdoen.
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colofon

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het 

zomerreces heeft de VVD, bij monde van raadslid Hans 

Drommel, opnieuw de collectie Attema in beeld gebracht. 

Tijdens een interpellatie van Drommel schijnt Jelle Attema 

via een SMS-bericht aan hem kenbaar gemaakt te hebben 

dat er alsnog met hem gepraat kan worden. Eind maart 

jongstleden had Attema zijn aanbod, om te komen tot een 

museum voor zijn collectie van antieke en unieke geluids-

dragers, nog definitief ingetrokken. Alhoewel wethouder 

Gert Toonen benadrukte dat er wat hem betreft geen geld 

en capaciteit is, “wij hadden dit allang afgesloten”, gaat 

hij op verzoek van de raad toch weer met Attema praten, 

waarna een ingediende motie van de VVD van tafel werd 

gehaald.

Het was warm in het raad-

huis, dinsdag. Zo warm dat 

zelfs de burgemeester zijn 

colbertje uitdeed, maar wel 

de ambtsketen omhield. 

Een aantal keren moest 

Meijer ingrijpen bij verhitte 

discussies die hij beslechtte 

door te refereren aan de 

bijna tropische tempera-

turen. De behandeling van 

het Milieubeleidsplan was 

een kort, iets wat al tijdens 

de eerdere behandeling in 

de commissie duidelijk was 

geworden. Cees van Deursen 

(GL) wilde een stemverkla-

ring afleggen voordat hij 

zijn stem uit zou brengen 

en even later voegde Joke 

Draijer zich bij hem. “Van 

twee slechte één goede 

kiezen is niet gemakkelijk. 

Als we dit plan aannemen, 

kunnen we er in de toe-

komst verder aan bouwen”, 

verklaarde Van Deursen zijn 

stemgedrag. Het plan werd 

unaniem aangenomen.

Hierna was het de beurt 

aan de financiële experts 

van de raadsfracties. Op de 

agenda stonden belangrijke 

Declaratiegedrag kost geld
Het is op dit moment een landelijke trend dat bestuurders hun declaraties openbaar 

maken, na het schandaal in Engeland waarbij ministers en parlementsleden de eer aan 

zichzelf hielden. De Nederlandse regering en diverse Nederlandse (grote) gemeenten 

zijn al naar buiten gekomen met die gegevens en hebben klaarblijkelijk in eerste in-

stantie niets geheim te houden. Om achter het declaratiegedrag van de Zandvoortse 

bestuurders te komen moet de Zandvoortse Courant maar liefst € 132 betalen. Dit 

zouden de kosten (leges) zijn die door de gemeente gemaakt zijn om dit in beeld te 

brengen. Vooralsnog zijn wij niet bereid om voor deze gegevens te betalen.

De tijdelijke bushalte op de 

Hogeweg is weer opgeheven. 

De halte was nodig omdat er 

werkzaamheden plaatsvon-

den op en rondom de plek van 

het busstation, waardoor die 

haltes tijdelijk buiten gebruik 

waren gesteld. Sinds afgelo-

pen week rijden zowel lijn 80 
als 81 weer hun vertrouwde 
routes, met begin- en eind-

station het busstation aan zaken als de Jaarrekening 

en het Jaarverslag 2008 
van de gemeente, de 

Begrotingsrapportage 2009-

1, de Kadernota’s delen I en II 

en de Voorjaarsnota. Zowel 

de VVD als het CDA maak-

ten van de gelegenheid ge-

bruik om hun licht over de 

huidige financiële situatie 

te laten schijnen. Alle te-

genvallende zaken, gemiste 

zaken en het niet halen van 

geplande zaken, werden van 

commentaar voorzien. Het 

ontlokte bij een aantal raads-

leden opmerkingen als zou-

den dit verkapte Algemene 

Beschouwingen zijn, die nor-

maal gesproken in november 

op de agenda staan. “Beste 

collega’s, wij doen niets 

meer dan wat we met elkaar 

hebben afgesproken: bij de 

Voorjaarsnota mogen we 

diep op de materie ingaan”, 

was het simpele antwoord 

van Fred Paap (VVD), die 

blijkbaar zo vol van zijn partij 

was dat hij de lachers op zijn 

hand kreeg toen hij zich ver-

sprak. Hij roemde de nieuwe 

uitstraling van de VVD, ter-

wijl hij VVV bedoelde.

de Louis Davidsstraat. Voor 

wachtende reizigers is er zelfs 

meer luxe bijgekomen, er zijn 

namelijk 3 houten banken 

geplaatst. In het kader van 

de bouwplannen in het Louis 

Davids Carré, staat het ver-

vallen busstation gebouw op 

de nominatie om gesloopt te 

worden. Wanneer dat zal ge-

beuren is nu nog niet precies 

te zeggen.

Collectie Attema opnieuw in beeld

Busstation weer in gebruik Politiek verslag
Raadsvergadering d.d. 30 juni

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier

 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort

 T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330 • F: 023-57 16 865 

 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut

 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Wat is ons landje toch mooi. 

Rondvarend met de boot ont-

dekken we nieuwe plekjes. 

Waar we niet konden komen 

met onze vroegere zeilboot, 

lukt nu wel. De motorboot 

kan zelfs onder de bruggen 

van Amsterdam door. En die 

zijn laag!

 Zo langzamerhand begin ik 

ook een ‘douche deskundige’ 

te worden. We hebben n.l. wél 

warm water aan boord, maar 

geen douche. Komen we in een 

haven, dan moet er uitgebreid 

gepoedeld worden. Dat be-

grijp je. Nou ja. Poedelen? Het 

is vaak behelpen in deze bad-

locaties. Eerst de vraag: wat 

heb je nodig. Douchemunten? 

50 eurocent (1 euro) of een 

speciale ‘key sleutel’. Als je 

daarachter bent gekomen 

stap je zo een hokje binnen. 

En dan… het water is altijd te 

héét. Of te koud. Bijmengen 

kan (meestal) niet. Je gooit de 

munt in de gleuf en het ding 

begint te stromen. Begin ook 

altijd eerst je haar te wassen 

want… soms is je douchetijd 

verstreken. Stopt het water. En 

sta je met ingeschuimd haar. 

De grootste ellende is, als de 

muntenhouders zich buiten 

de douchecabine bevinden. 

Dan hoop je dat er iemand er 

een extra munt in wil gooien! 

Anders moet je, in je blootje, er 

zelf een munt in gooien. Als je 

überhaupt een extra munt bij 

je hebt!

 Dan volgt het afdroogpro-

ces. Geluk heb je, als er een 

zitje is ter grootte van een 

peuterbankje. Staand afdro-

gen? Dat is een feest apart. 

Je staat tóch al te wiebelen 

op je natte slippers. Afdrogen 

op een paar vierkante meters 

valt niet mee. Heb je geluk, 

dan zijn je kleren droog ge-

bleven tijdens het badfestijn. 

Je klamme spijkerbroek aan-

trekken. BH? Laat maar zitten. 

T-shirt aan en snel uit het  

kleffe hok. Moraal 

van dit verhaal? Je 

waardeert wel weer 

héél erg je ruime, 

geriefelijke douche-

ruimte thuis. Varen? 

Hartstikke leuk.

cartoon Hans van Pelt

Mooi 
Nederland
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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burgerlijke stand

20 JUNI - 26 JUNI 2009

Geboren: 
Florine Milou, dochter van: Dersigni, Guy Louis en: Pol, Marieke

Gehuwd:
Poppe, Jeroen Martijn en:  Fleers, Tamara Rebecca

Peters, Michaël Joseph Bernardus Maria en:  Roseboom, 

Hanneke Dieuke

Herwegh, Daniël Franciscus en: Rijnders, Monique

Overleden:
Huigsloot, Susan Elise, oud 38 jaar
Dingarten, geb. Kollof, Geesje, oud 84 jaar
Vink, geb. Logmans, Annetta Geertruida, 89 jaar
Blazer, geb. Hendriks, Lammertje, oud 99 jaar

Goedhart, geb. Bruinsma, Margaretha Johanna, oud 76 jaar

ZONDAG 5 JULI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl 

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl 

10.30 uur C. van Polvliet 

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur dhr. B. Blans 

kerkdiensten 

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

juli w a t e r

Hoog Laag Hoog HoogLaag
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restaurant aan het strand
waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl

Uit de financiële agenda-

punten kwam naar voren 

dat de gemeente Zandvoort 

de broekriem wat strakker 

aan moet halen. Het be-

drag dat jaarlijks vanuit het 

Gemeentefonds ontvangen 

wordt, gaat steeds meer 

naar beneden. En aange-

zien er afgesproken is dat 

de Zandvoortse bevolking 

ontzien moet worden bij 

eventuele mindere inkom-

sten, zal er bezuinigd moe-

ten worden. Toch had de 

raad enkele wensen die vol-

gens wethouder Financiën 

Toonen niet allemaal ge-

honoreerd kunnen worden. 

De motie van het CDA om 

de voorgestelde verhoging 

van de parkeertarieven van 

€ 1,80 naar € 2,20, om de 

exploitatie van de parkeer-

garage in het Louis Davis 

Carré te vergemakkelijken, 

niet door te laten gaan werd 

door een meerderheid van 

de raad aangenomen, hoe-

wel Toonen “mordicus te-

gen” was. Een motie van de 

VVD om met de grootst mo-

gelijke spoed te komen tot 

een duidelijk Pensionbeleid, 

werd van tafel gehaald na-

dat wethouder Wilfred Tates 

een toezegging had gedaan 

om in augustus met een 

startnotitie te komen die in 

het ontwerpbestemmings-

plan Zandvoort Centrum al 

verwerkt kan worden. Om 

voor heel Zandvoort een 

nieuwe beleid te maken 

vergt volgens Tates dermate 

veel tijd dat het op korte ter-

mijn niet kan functioneren. 

Alle financiële agendapun-

ten werden, al dan niet voor-

zien van een amendement, 

unaniem door de raad aan-

genomen.

Ons kado, onze wolk.

Je stormde onverwacht 

ons leven in.

Met zoveel vertrouwen, liefde en kracht,

na verdriet, een liefdevol nieuw begin.

Rennen, springen, vliegen, spelen,

als een wervelwind,

kwam je al je liefde met ons delen.

Zo stormend, ben je ook weer weggegaan,

na een veel te kort, intens bestaan.

Onze wolk, is nu een wolk in de hemel,

McCloud, Heezendoorn’s Swirling Cloud.

10 juni 2009,

nam de wind ons wolkje

voor altijd met zich mee.

René en Janneke van Densen

26-6-2008                                26-6-2009

Ursula Ygosse-Büsse

- Uschi –

De urn van Ursula is bijgezet bij het graf van haar man 

Urban, op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

We missen haar nog altijd. 

                               Eric, Iris en Rens Ygosse. 

Hoera! Sophie van der Zwet 18 jaar!

Van harte gefeliciteerd!

Succes met 
het behalen van 

je rijbewijs!

Kusjes mama

“Een stem verloren”

Zondag 28 juni jl bereikte ons het droeve bericht, 

dat ons gewaardeerd koorlid

Joop van Kempen op 87 jarige leeftijd is overleden.

Wij verliezen met Joop een beoefenaar van de 

zangkunst die een lange tijd deel uit maakte van 

het Zandvoorts Mannenkoor, een zangvriend met 

veel verhalen en veel humor.

Wij zullen zijn stem missen, maar in onze 

harten zingt hij verder.

Wensen Judith en familie veel sterkte in deze 

verdrietige dagen van afscheid nemen.

Namens het Bestuur en leden van 

        het Zandvoorts Mannenkoor

Hans Rubeling (voorzitter)

Ype Brune (secretaris)

Reserveren:023-5713200

www.beachclubtien.nl

Keuken dagelijks 
geopend tot 22.00 uur
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De koel- en vrieskasten draaien overuren met dit weer. Soms leidt dat 

tot het definitief einde van deze apparaten. En wat dan? Bij aankoop 

van een nieuwe gewoon de oude meegeven. Landelijk is dat een af-

spraak. Een andere mogelijkheid is dat ze huis aan worden huis op-

gehaald. Gewoon bellen naar de gemeentelijke meldlijn 023-5740200 

en via het doorkiesmenu “de bestelling doorgeven”!  Dan wordt het 

apparaat GRATIS opgehaald. Makkelijker kan het niet. De toestellen 

worden op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze verwerkt. Wat 

beslist NIET MOET is koel- en vrieskasten bij het grofvuil aanbieden. De 

ophaaldienst mag deze niet meenemen i.v.m. met aparte verwerking. 

Gevolg is dat het artikel aan de weg blijft staan en dat uiteindelijk 

medewerkers van de gemeente het alsnog apart moeten ophalen. 

Dat is onnodig, inefficiënt en verfraait het straatbeeld niet!  Helpt u 

op deze manier a.u.b. ook mee aan de actie ZANDVOORT SCHOON!? 

KOELKASTEN & ZANDVOORT SCHOON!? 

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

de fiets bereikbaar via het 

Visserspad en met de auto 

via Zandvoort-Noord, einde 

Wattstraat. Drinken en iets 

te eten meenemen maar 

vooral een verrekijker want 

misschien ziet u in de verte 

een wisent met een jong 

lopen! Deelname is gratis. 

Duur van de excursie is 4 
uur. Aanmelden vooraf is 

niet nodig.

Taizé dienst
Het thema van 

de Taizé-dienst 

op vrijdag 3 juli 

is: ‘Eenheid in 

verscheiden-

heid’. De voor-

bereiding van 

de dienst is in 

handen van 

de werkgroep 

Taizé van de 

Zandvoor tse 

Lokale Raad 

van Kerken. Tijdens de 

dienst wordt meerstem-

mig gezongen, net als 

in het Franse klooster in 

Taizé waar sinds 1940 een 
oecumenische gemeen-

schap (Rooms-katholiek én 

Protestants) zich beijvert 

voor een eenvoudig geloof 

van vriendschap, vertrou-

wen en geloof. De dienst 

begint om 19.30 uur in de 

Zandvoortse Agatha kerk. 

Het inzingen begint om 

19.00 uur. Na afloop van de 

dienst is er koffie en thee. 

Zandvoort schoon
Met ludieke advertenties 

geeft de gemeente aan dat 

Zandvoort schoon moet en 

zal blijven. Maar hoe zit het 

met opruimen van overtol-

lige fietsen die maanden 

op slot staan? Sinds kort 

kan er weer een fiets aan 

het lijstje overbodige fiet-

sen toegevoegd worden. 

Kennelijk stond de bewus-

te fiets aan de Hogeweg bij 

het plaatsen van de mooie 

bloembakken danig in de 

weg. De fiets was aan de 

andere kant van het hek-

werk verplaatst en hing 

gedurende een week als 

een kunstwerk aan z’n ka-

bel aan het hek te bunge-

len. Gelukkig viel het door 

de bloemenpracht niet 

zo op! Intussen is de fiets 

weer recht gezet maar het 

is en blijft een probleem. 

Zandvoort schoon? Ook 

voor fietsschroten!

Geweldig bedrag

Op 20 juni heeft Zand-

voorter Emiel Waaning 

samen met zijn 20 col-

lega’s gefietst voor het 

goede doel, de stichting 

‘Spieren voor spieren’. 

Deze stichting zet zich 

in voor mensen en met 

name kinderen met een 

spierziekte. De stichting 

ontvangt geen overheids-

steun en is volledig afhan-

kelijk van fondsenwerving. 

Om 6 uur in de ochtend 

startte het team van fiet-

sers vanaf het fort van 

Sedan richting Maastricht 

waar ze ongeveer 14 ber-
gen van de wielerklas-

sieker ‘Luik, Bastenaken, 

Luik ’ moesten overwin-

nen. Onderweg was het 

ploeteren en oppassen 

dat je niet viel vanwege 

de slechte wegen. Na 210 

kilometer en 13 uur kwam 

het team toch nog met 

een glimlach op het ge-

zicht Maastricht binnen. 

Iedereen was tevreden, 

vooral met het mooie re-

sultaat van € 40.000 voor 
het goed doel. 

Win een rit met 
Michael Bleekemolen
Vanaf woensdag 8 juli 
zendt RTV Noord-Holland 

de nieuwe informatieve se-

rie “Het Zandvoortjournaal” 

uit over het racedorp en 

zijn inwoners. Laat zien 

hoe gek jij van racen bent! 

De grootste racefan wordt 

namelijk beloond met een 

rit over het Circuit van 

Zandvoort met Michael 

Bleekemolen! Kijk voor 

meer informatie op www.

rtvnh.nl

Verzilver uw bon 
Tweehonderd geregi-

streerde Zandvoortse 

mantelzorgers kregen in 

het najaar 2008 van de 
Gemeente Zandvoort een 

kleine attentie aangebo-

den: een bon ter waarde 

van € 40 voor een mas-

sage thuis of in de prak-

tijk in Haarlem. Onlangs 

hebben de gemeente en 

Tandem eens gekeken hoe 

het staat met het ‘verzilve-

ren’ van deze waardebon. 

Slechts 20 mantelzor-

gers hebben de moeite 

genomen om gebruik te 

maken van het aanbod. 

Daarom roept Gemeente 

Zandvoort en Tandem alle 

overige mantelzorgers op 

om hun bon te verzilve-

ren. Na 1 december is het 

aanbod voor een heer-

lijke massage niet meer 

geldig. U kunt alsnog een 

afspraak maken via 023-

5312223, 06-54213458

Natuurwandeling
Zondag 5 juli organi-

seert  het IVN Zuid-

Kennemerland een na-

t u u r wa n d e l i n g  ove r 

het  Wurmenveld en 

het  Kraansvlak naar 

Bloemendaal aan Zee 

en weer terug via het 

Duinpieperpad. Vertrek 

18.00 uur vanaf het 
spoor-fietstunneltje in 

Zandvoort-Noord. Met 

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 28,50 
Zalmtartaar 

met crème fraiche, dille en kappertjes
of

Griekse salade 
met olijven, feta, komkommer en tomaat

iii
Biefstuk medaillons met een saus van 

cognac, champignons en room
of

Gebakken vis van de dag met witte wijnsaus 
iii

Mango sorbetijs

Let op !!! Vanaf 6 juli elke maandag geopend 
en elke dinsdag gesloten

Geopend van dinsdag t/m zondag
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering

vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

‘Sporten is gezond!’

www.sportinzandvoort.nl

NHG PER 1 JULI VERHOOGD TOT 350.000

DOE NU DE GRATIS NHG-CHECK VOOR 

BESTAANDE EN NIEUWE HYPOTHEKEN

BESPAAR HONDERDEN EURO’S

BEL VOOR EEN AFSPRAAK

MEER HYPOTHEKEN 023-5717111

Strandpaviljoen 24

zoekt per direct

vriendelijke toiletjufrouw

Werktijden in overleg.

Tel.:023-5715791

Café Oomstee
De beste Jazz, beleef 't mee!

Vrijdag 10 juli, aanvang 21.00 uur:

Jaqui Martin
& Friends

De uit Noord Engeland afkomstige zangeres

Jaqui Martin woont hier vanaf 2000 en

heeft in Nederland haar 'home' gevonden.

Zij zingt een zeer gevarieerd Jazz repertoire

van o.a. Dixie, Mainstream, Latin en Blues.

Jazz liefhebbers willen dit geweldige
optreden natuurlijk niet missen!

Zie www.oomstee.nl voor verdere informatie.

gen was praktisch iedereen 

weer terug op het terrein van  

de Zandvoortsche Hockey -

club en trok burgemeester 

Niek Meijer met veel gevoel 

voor spanning de 21 loten 

voor de gelukkige prijswin-

naars. Zelfs had hij telefonisch 

contact met de hoofdprijs-

winnares die zelf niet aan-

wezig kon zijn. 

De jaarlijkse Fietsvierdaagse is dit jaar met maar liefst 275 deelnemers van start gegaan. 

Wederom een toename. Daaruit mag geconcludeerd worden dat de evenementen van de 

Stichting Zandvoortse Vierdaagse in een groeiende belangstelling staan. Zeker een leuke 

opsteker voor de vele vrijwilligers die de organisatie belangeloos ondersteunen.

Fietsvierdaagse weer 
geweldig sportief gebeuren

Veel plezier en genieten langs het Visscherspad

Winnares Liesbeth (midden)

Het was dit jaar zeker ple-

zierig fietsen met een al-

maar schijnende zon en 

warme temperaturen. De 

eerste dag met de fietsroute 

“Zandvoort” was weer wen-

nen en vooral op de verschil-

lende kruispunten goed uit-

kijken. Heerlijk fietsen langs 

het Zwanenmeer met fris-

drankpauze en het aloude 

Visscherspad en onderweg 

bij de stops genieten van fris-

dank en ijsje van een sponsor. 

Ook de route langs Elswout 

was weer het genieten waard. 

Vele stukken van de route wa-

ren lekker koel en schaduw-

rijk. Op de laatste dag was 

voor de 15 km. fietsers een in-

teressante Leidsevaartroute 

uitgezet waar bij de verschil-

lende aangekondigde afsla-

gen richting Vogelenzang 

toch wel enige onzekerheid 

ontstond. Maar rond half ne-

De Fietsvierdaagse was een 

geslaagd spektakel dat dank-

zij zo’n 30 vrijwilligers moge-

lijk werd. Het derde evene-

ment dat door de stichting 

wordt georganiseerd, de 

zwemvierdaagse, staat voor 

24 tot en met 28 augustus 
op de kalender. Deelnemers 

van alle drie de evenemen-

ten ontvangen een speciaal 

aandenken.

Winnaar loterij
Tijdens de Fiets4daagse werd 
ook een loterij gehouden. Het 

winnende lotnummer 1779 

was in bezit van Liesbeth v.d. 

Meij-de Bie. Zij kreeg haar 

prijs, een gloednieuwe fiets, 

uit handen van Mark Rasch 

van Versteege Wielersport. 

De prijs is beschikbaar gesteld 

door de organisatie samen 

met de bekende wielerexpert 

in de Haltestraat. 

Presenteren
 

Vrijdag 3 juli 
 TMF in de Mix
 

Mini-festival ter hoogte van Chin-Chin
 

Met optredens van diverse TMF-dj’s
 

Cameracrew
 

Vele diverse acts 
Vanaf 20.00 uur zetten TMF en 
Chin-Chin de boel op stelten!!!

Haltestraat 20 - Zandvoort 023-5720461
www.chin-chin.nl
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Medi-Rent heeft per 1 juni een Medische Bike Team (MBT) in het leven geroepen. Dit snel 

inzetbare team bestaat uit EHBO’ers, verpleegkundigen en op aanvraag artsen. Het MBT 

kan ingezet worden bij drukbezochte evenementen, evenementen uitgespreid over een 

groot terrein, wandel- of fietsevenementen, evenementen in binnensteden en overal 

waar het noodzakelijk is om snel professionele medische hulp te bieden.

De Zandvoortse kunstenares Marlène Sjerps heeft opdracht gekregen om het beeld dat het 

winkelcentrum Nieuw Noord zal gaan sieren te maken. Afgelopen vrijdag zijn de stemmen, 

die de bezoekers van het winkelcentrum en de omwonenden hadden uitgebracht, geteld.

Afgelopen weekend had een van de tuinders op het volkstuinencomplex nabij de Kees-

omstraat een niet zo prettige ervaring. Omdat het nogal warm dreigde te worden was 

hij al om 06.00 uur naar de tuin gegaan om te sproeien. Op zijn perceel aangekomen 

bemerkte de Zandvoorter dat er ingebroken was. 

Marlène Sjerps krijgt opdracht voor beeld Nieuw Noord

Heterdaadje op volkstuinencomplex

De medi-rent fietsen

Marlène Sjerps en Folkert Bloeme bepalen de plaats van het beeld

Chris Mes, mededirecteur 

Medi-Rent: “Ik ben ervan over-

tuigd dat het MBT meerwaar-

de heeft bij evenementen 

zoals de wandel- en fietsvier-

daagse, de Masters, de DTM 

of ‘normale’ drukke dagen in 

Zandvoort.  Het MBT is snel 

inzetbaar en heeft de beno-

digde materialen zoals een 

A.E.D., verbandmiddelen, hart-

slagmeter, glucosemeter en 

dergelijke bij zich om snel en 

adequate hulp te kunnen bie-

den.” Het MBT kan op verzoek 

van een evenementenorgani-

satie, de politie, de gemeente, 

Het tellen werd verricht door 

de opdrachtgevers, wethouder 

Gert Toonen namens de ge-

meente, Jan van Rhee namens 

Op het moment dat hij de 

deur van zijn tuinhuisje 

opende, sprong een licht 

getinte jongeman door het 

raam naar buiten. Nadat 

het Rode Kruis of de reddings-

brigade ingezet worden. Men 

heeft vorige maand ervaring 

opgedaan toen het Rode Kruis 

afd. Zandvoort het team in-

zette op het circuitterrein 

tijdens het Masters weekend. 

Het MBT zal ook aanwezig zijn 

namens het Rode Kruis tijdens 

de DTM-races op 17 t/m 19 juli 

aanstaande. 

Medi-Rent is al jaren geves-

tigd in Zandvoort en is door 

het starten van allerlei pro-

jecten bezig om de ‘medische 

veiligheid’ van de inwoners en 

bezoekers van Zandvoort te 

verbeteren. In 2008 is Medi-
Rent gestart met het project 

‘Heartsave Zandvoort’ en dit 

project is vanwege succes 

verlengd tot 31 december 

van dit jaar.

Vomar Voordeelmarkt, Paul de 

Winter namens ontwikkelaar 

Rotteveel M4 en projectleider 
Folkert Bloemen. De wed-

hij van de schrik bekomen 

was, rende de Zandvoorter 

de man achterna maar kon 

hem niet meer inhalen. De 

politie arriveerde na een 

Bij VVV Zandvoort zijn heel veel arrangementen 

te boeken. Niet alleen voor toeristen maar ook 

voor dorpsgenoten is er van alles te doen. Wat 

dacht u bijvoorbeeld van een

Beauty & Relax arrangement
Lekker een hele dag jezelf (laten) verwennen en ge-
nieten van het leven. Speciaal voor u hebben wij een 
beauty & relax arrangement samengesteld. Het arran-
gement bestaat uit: 
•  Ontvangst met kofie en/of thee en cake;
•  Uitleg van het beautyprogramma;
•   3 keuzes uit de volgende behandelingen:
-  Phytomer gezichtsbehandeling bestaande uit: huid-
analyse, gezichtsreiniging, korte rugreflexmassage, ge-
zichtsmassage en een masker op huidtype aangepast.
- Oliepakking op een ontspannend massagebed
- Alpha relax massage
- Hydrojet massage
- Intensieve zonnetunnel
- Parafine handpakking
- Make-up
- Nabehandeling met verstevigende olie

•   Rondleiding met uitleg van alle faciliteiten;
•   Natuurlijk kunt u de gehele dag onbeperkt gebruik 
maken van: sauna, stoombad , oliebaden met etheri-
sche olie, zeezoutbaden, voetenbad, en een peeling 
met zeezout en etherische olie;
•   Uitgebreide lunch in de serre;
•   Middag thee met iets lekkers
•   Afscheidscocktail 

Dit arrangement à € 110,00 per persoon 
is te boeken via
VVV Zandvoort, Bakkerstraat 2/B 
Telefoonnummer: 57 379 33
E-mail: marketing@vvvzandvoort.nl

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

evenementen agenda
juni
3 

3 

4 

5 

5

5 

12 

16

17-19 
19

TMF in the mix - Buitenpodium Chin Chin, 
aanvang 20.00 uur

Jazz café - SPOOR 5 bij café Alex, aanvang 21.00 uur

Swingsteesjun - 70/80/90-ies beachparty, 
Strandpaviljoen Club Maritime (9), vanaf 19.00 uur

Zandvoort Alive - Gratis muziekfestival, vanaf 16.00 uur, 
bij Skyline (13), Bruxelles (14) en Mango’s (15)
Orgelconcert - Willem Jan Cevaal (orgel) en 
Teake Sikkema (trompet). Protestantse kerk, 
aanvang 15.00 uur, toegang gratis

Muziekpaviljoen - Carlos en samba(dans)groep Samba 
Tula. 13.30 – 16.00 uur 

Muziekpaviljoen - Straat(dans)feest. 13.30 – 16.00 uur

Kortebaandraverij - Paardenrennen, Zeestraat

DTM - Circuit Park Zandvoort 

Muziekpaviljoen - Ans Tuin (de parel van de Jordaan) 
en Peter Manier (Amsterdamse volksliedjes). 
13.30 – 16.00 uur

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Meest verkopende makelaar in 

Zandvoort 2008! (bron: NVM)

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Schouten

Vraagprijs: € 309.000,= k.k.        

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Vraagprijs: € 234.5000,= k.k.

Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

Vraagprijs: € 389.000,= k.k.

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.
Inclusief garage

Vraagprijs: € 349.000,= k.k.

Vanafprijs: € 449.000,= k.k.
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Martinus Nijhoffstraat 97 

Sara Roosstraat 16

Thorbeckestraat 3-6

Ronald Ketellapperstraat 41

Dr. C.A. Gerkestraat 61

Tolweg 4a rood

Schoolstraat 15

Max Euwestraat 7 

Deze ideale ééngezinswoning is gelegen in de kindvriendelijke 
buurt “De Meeuwen” in de directe nabijheid van het centrum, 
het strand, de basisscholen en het NS station. De woning be-
schikt over 4 slaapkamers, een hobbyruimte en een uitermate 
zonnige tuin op het zuiden! Er is voldoende parkeergelegen-
heid in de directe omgeving en voor de kids een vriendelijke 
speeltuin. Kortom, een ruim en compleet woonhuis en een 
ideale omgeving!

•	 Eengezinswoning op een aantrekkelijke locatie gelegen;
•	 De woonkamer is voorzien van vloerverwarming;
•	 Zonnige achtertuin van ca. 9 meter diep;
•	 Vrij parkeren in de directe omgeving;
•	 Woonoppervlakte ca. 105 m2, perceelgrootte:108 m2.
• Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Deze ROYALE maisonnette is gelegen met het terras op het 
ZUIDEN! Hierdoor geniet u OPTIMAAL van de zon op zomerse 
dagen! Het beschikt o.a. over een PRETTIGE RUIME WOONKA-
MER, 3 SLAAPKAMERS en een PARKEERPLAATS in de afgesloten 
parkeergarage.

•	 Gelegen nabij het NS station, strand en scholen;
•	 Terras van 12 m2 op het zuiden gelegen;
•	 Inclusief parkeerplaats in de kelder;

•	 LAGE servicekosten: € 113,= p/maand; 
•	 Woonoppervlakte: ca. 110 m2;
•	 Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Deze 3-kamer MAISSONETTE is gelegen op een UNIEKE 
LOCATIE nabij de ZANDVOORTSE BOULEVARD! Vanuit de 
woonkamer heeft u een LEVENDIG UITZICHT op het gezellige 
Badhuisplein én de zee. U kunt hier genieten van de meest 
PRACHTIGE ZONSONDERGANGEN. Het is ideaal gelegen direct 
naast de bekende Kerkstraat en dus op loopafstand van de 
winkels! Binnen 1 minuut zijn alle voorzieningen voorhanden.

•	 Unieke woonlocatie met fraai uitzicht; 
•	 Geheel dubbel glas en kunststof kozijnen; 
•	 Mogelijkheden tot het plaatsen van dakkapellen 
  en een vaste trap;
•	 Woonopp: ca 90 m2 incl. de zolder/ bergruimte;
• Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Deze fraai afgewerkte 4 kamermaisonnette is in een uitste-
kende staat van onderhoud en kan zo betrokken worden! Het 
is gelegen op de 2de en 3de etage in Park Duinwijk. Het ruime 
balkon is gelegen op het westen en heeft een fraai uitzicht 
over de binnentuin van het complex. In de onderbouw is een 
privé parkeerplaats gelegen. De woning is centraal gelegen 
t.o.v. het NS-station, het strand en het centrum met gezellige 
terrassen, winkels en restaurants. 

•	 Om zo te betrekken!
•	 Parkeerplek in de afgesloten garage; 
•	 Servicekosten ca. Euro 113,-- per maand; 
•	 Woonoppervlak ca. 110 m2 (excl. bergkamer op
  de begane grond en terras); 
•	 Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Deze HALFVRIJSTAANDE WONING beschikt o.a. over een OPRIT, 
een ZONNIGE EN GEHEEL PRIVE GELEGEN ACHTERTUIN, 3 SLAAP-
KAMERS én een ZOLDERRUIMTE v.v. een DAKKAPEL. Door de 
UITBOUW MET SCHUIFPUI aan de ACHTERZIJDE van de woning 
is de woning EXTRA ROYAAL. De gehele woning is GEÏSOLEERD 
en voorzien van DUBBELE BEGLAZING.

•	 Halfvrijstaande woning op een aantrekkelijke locatie gelegen;
•	 Zonnige achtertuin en een oprit voor een auto;
•	 Gehele woning v.v. dubbel glas;
•	 Woonoppervlakte: ca. 140 m2, perceel: 236 m2;
•	 Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Deze moderne en zo te betrekken bovenwoning met balkon en 
royale GARAGE op de begane grond is gelegen op loopafstand 
van de zuidduinen, openbaar vervoer en het centrum. De 
woning is in 2006 geheel gerenoveerd.

•	 Zo te betrekken woning met GARAGE!;
•	 Woonoppervlakte ca. 45 m2 (excl. garage);
•	 Garage met elektrische deur (ca. 4.50 x 3.55);
•	 Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Wonen in ÉÉN van de MEEST KARAKTERISTIEKE en BIJZONDERE 
panden in Zandvoort!! Dit SFEERVOLLE HALFVRIJSTAANDE 
HERENHUIS uit ca. 1910 bieden wij MET TROTS AAN. Gelegen 
midden in het LEVENDIGE CENTRUM doch in de LUWTE. De 
woning beschikt o.a. over een prettige living, 4 slaapkamers en 
een zonnig balkon.

•	 Zéér bijzonder woonhuis met een unieke uitstraling;
•	 Vele mogelijkheden door de 4 slaapkamers;
•	 Zéér goed onderhouden en in een goede staat;
•	 Woonoppervlakte: ca. 125 m2,  perceelgrootte: 71 m2;
•	 Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

UNIEKE KANS: deze RUIME en LUXE 2-onder-1-kapwoning met  o.a. 
VOOR- en ACHTERTUIN, een OPRIT, een moderne keuken, 2 slaap-
kamers op de eerste verdieping, een ruime en luxe badkamer en de 
mogelijkheid voor 2 EXTRA SLAAPKAMERS op de 2e etage, wordt 
verkocht via INTERNETVERKOOP BIJ OPBOD, de genoemde prijs is de 
VANAFPRIJS. De oude vraagprijs was  € 549.000,= k.k. De vanafprijs 
is het startpunt van de internetverkoop. Vervolgens wordt via een 
aantal biedronden de prijs bepaald en het staat onder toezicht van 
een veilingmeester en notaris. 

•	 2-Onder-1 kapper op een zéér aantrekkelijke locatie;
•	 Vloerverwarming op de begane grond en de badkamer;
•	 Bouwjaar ca. 1990,  zeer goed geïsoleerd en geheel 
  gerenoveerd in 2008;
•	 Perceelgrootte 249 m2, woonoppervlakte ca. 170 m2;

De meest actieve NVM makelaar van Zandvoort!!

MAISONNETTE!

ZEEZICHT!

NIEUW!

ÉÉNGEZINSWONING!
HALFVRIJSTAAND!

KARAKTERISTIEK!

VERKOCHT 

ONDER VOORBEHOUD 

MET GARAGE!

kwartier en kon in de di-

recte omgeving niemand 

vinden. In het tuinhuisje 

werd een slagersmes met 

een afgebroken punt ge-

vonden. “Als ik dat van te-

voren geweten had, was 

ik niet zo heldhaftig ge-

weest”, zei de tuinder nadat 

hij bijgekomen was. Als er 

personen zijn die iets op-

gemerkt hebben rondom 

dit voorval, dan worden ze  

verzocht contact op te ne-

men met de politie, des-

noods anoniem.

strijd ging tussen een drietal 

kunstenaars die ieder een 

ontwerp hadden ingediend. 

Na telling bleek dat Marlène 

Sjerps drie keer zoveel stem-

men heeft ontvangen voor 

haar  ontwerp dan Bernard 

Olsthoorn, die met zijn ont-

werp de tweede plaats be-

haalde. Het werk van Marlène 

Sjerps heet ‘This ain’t Johnny 

Doe’, oftewel vrij vertaald: het 

is niet Jantje gewoon.

Het werk wordt van brons 

gemaakt en op een hardste-

nen voetstuk geplaatst. Het 

is tevens een hommage aan 

de bewoners van het complex 

grenzend aan de Vomar aan 

de Flemingstraat die een li-

chamelijke beperking hebben 

en daarbij aan alle gehandi-

capten in de wereld. Medio 

december aanstaande zal het 

kunstwerk op het plein voor de 

Vomar worden onthuld.

Medisch team gaat bij evenementen per fiets
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door Erna Meijer

In de nieuwe reeks over de plaatselijke makelaars is deze 

week aandacht voor Greeven Makelaardij. In 2002 startte 

vader Rob Greeven in Zandvoort, in eerste instantie aan 

huis, zijn makelaarskantoor, vanaf 2006 is zoon Timo (29) 

eveneens in de zaak gekomen.

Timo heeft, voordat hij als 

makelaar aan de slag ging, 

de HBO-opleiding IVA in 

Driebergen afgerond, een in-

stituut voor de autobranche 

en management voor onder-

nemende mensen. Naast 

Rob en Timo werken Kim 

Dekker, met veel juridische 

en bouwkundige ervaring, 

en Suzanne Schouten, die op 

31 juli aanstaande met Timo 

in het huwelijk treedt, op het 

makelaarskantoor. Een jonge 

groep dus, bestaande uit drie 

gediplomeerde makelaars 

en twee registertaxateurs. 

Greeven junior weet met 

heel veel enthousiasme zijn 

bedrijf over het voetlicht te 

brengen:  “Wij zijn een zeer 

laagdrempelig onderne-

mend en actief kantoor, een 

afspraak maken is niet nodig, 

iedereen kan zo binnenstap-

pen. Bezichtigingen doen wij 

desgewenst tot 20.00 uur en 

zonodig op zaterdag. Naast 

die bezichtigingen houden 

wij ook regelmatig kijkdagen 

Greeven Makelaardij

of -avonden. Wij beschikken 

over digitale plattegronden 

van al onze panden, waar-

door een potentiële koper 

een beter inzicht krijgt in de 

afmetingen. De mogelijk-

heid om via verkoopstyling 

een huis meer aantrekkelijk 

te maken bieden wij al een 

jaar, omdat wij steeds pro-

beren vernieuwend te zijn.”

Het huizenbestand van de 

bij de NVM aangesloten 

makelaar beslaat gemid-

deld honderd woningen, 

uitsluitend in Zandvoort. 

Het is opvallend dat 75% 

van de verkopers toch in 

Zandvoort blijft wonen en 

dus hier een ander huis 

zoekt. Timo: “Wij zijn er trots 

op dat wij in deze terug-

houdende huizenmarkt op 

dit moment qua verkopen 

in de top staan van geheel 

Kennemerland.”

Naast de eigen website en 

het bekende funda.nl han-

teert Greeven Makelaardij 

een nieuwe verkoopmetho-

de, namelijk internetverkoop 

bij opbod. Dit geeft potenti-

ele kopers, na bezichtiging, 

de kans om op een trans-

parante manier op een wo-

ning te bieden. Dit nieuwe 

verkoopconcept, waarvan 

Greeven de exclusieve part-

ner in de regio Zandvoort is, 

is opgezet door ‘Bieden en 

Wonen’, opgericht door Mark 

Schröder en Michiel Muller, 

die eerder de bedenkers wa-

ren van Tango Tankstations 

en Route Mobiel. De werk-

wijze is als volgt: u bezich-

tigt de woning en schrijft 

zich in bij Greeven. Daarna 

ontvangt u een inlegcode en 

gedurende een uur vindt de 

internetverkoop bij opbod 

plaats, die onder toezicht 

staat van een veilingmeester 

en notaris. Er is een ‘vanaf-

prijs’ en vervolgens wordt 

via een aantal biedronden 

de prijs bepaald. De eerste 

veiling zou op 26 juni plaats-

vinden, maar vlak daarvoor 

bleek er een definitieve ko-

per te zijn, dus wordt nu uit-

gekeken naar die van 2 juli.

Greeven Makelaardij o.g., 

Louis Davidsstraat 15, tel. 

5739234. www.greevenma-

kelaardij.nl

Wethouder Toonen opent de expositie

In de ruime gangen van de beneden etage van woonzorgcentrum A.G. Bodaan hangen aan 

de wanden de kunstwerken van Beeldend Kunstenaars Zandvoort (BKZandvoort). Voor de 

bewoners is het genieten van de diversiteit van de acht deelnemende kunstenaars. 

Op zaterdag 4 juli organiseert de provincie Noord-Holland een eenmalig en uniek open-

luchtconcert voor al haar inwoners. Er is een divers programma met de Franstalige num-

mers van Alderliefste en de Britse popmuziek van Moke. 

Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseert Swingsteesjun zijn bruisende Beach Par-

ty’s. Deze zomer elke zaterdag in de maanden juli en augustus bij Club Maritime, paviljoen 9. 

tekst en foto Nel Kerkman

Het was een gezellige verni-

sage op vrijdag 26 juni in de 

blauwe zaal van A.G. Bodaan. 

Onder het genot van koffie 

met een plakje cake werd 

de nieuwe tentoonstelling 

officieel door wethouder 

Gert Toonen geopend. Na 

het welkomstwoord van Ria 

Winters, coördinator activi-

teiten Zorgcontact, stelde 

Paul Olieslagers als voorzitter 

BKZandvoort de kunstenaars 

aan de bewoners voor. Van 

de eventuele verkoop gaat 

10% naar de kunstenaarspot 

voor een goed ophangsy-

Als derde betreedt The Hype 

het podium, de jonge band 

uit Haarlem met rock ‘n roll 

naar Brits voorbeeld. Als klap 

op de vuurpijl komt Candy 

Dulfer een spetterend optre-

den geven. Tussen de bands 

door, zorgt DJ Ro Krom voor 

De dj’s draaien een brede mix 

van lekkere disco, funk, soul en 

dance. Het feest is van 19.00 

tot 24.00 uur. Bij minder mooi 
weer heeft Club Maritime bin-

steem. Toonen was de laat-

ste spreker die zijn bijdrage 

leverde aan het genoeglijk 

samenzijn. Hij was zeer ver-

heugd dat de BKZandvoort 

het initiatief had opgevat 

om de kunst nu eens naar 

de mensen te brengen. Met 

het doorknippen van de ver-

siering werd het tijd om de 

kunstwerken te gaan bezich-

tigen. Onder begeleiding en 

uitleg van de kunstenaars 

liepen alle aanwezige bewo-

ners een kunstrondje.

Diversiteit
Voor iedere exposerende 

kunstenaar is er ruimte 

de muzikale omlijsting. 

Welgelegen
Provinciepop wordt georga-

niseerd om de heropening 

van het gerestaureerde 

provinciehuis ‘Paviljoen 

Welgelegen’ te vieren. Het 

nen ruim plek voor circa 250 

personen. De toegangsprijs is 

€ 9. Tussen 18.00 en 20.00 uur 
is er de mogelijkheid om van 

een buffet gebruik te maken á 

Genieten van de kunst van BKZandvoort

Provinciepop in Haarlemmerhout

Swingsteesjun strandfeesten  

voor twee kunstwerken. Het 

leuke van de expositie is de 

variëteit van de werken. Van 

abstracte kubistische kunst 

tot Marokkaanse spiegels 

ingelegd met stukjes ser-

viesgoed. Van knap geschil-

derde romantische vijvers 

tot aan zeegezichten met 

badende kinderen. Tulpen in 

felle kleuren en een gezellig 

dik varken met daarnaast 

kunstobjecten van metaal 

in combinatie met glas. Ook 

is er de mogelijkheid om por-

tretschilderijen te bestellen 

die op zeer kundige wijze 

worden geschilderd. De kun-

stenaars van BKZandvoort 

hebben met veel plezier deze 

tentoonstelling ingericht. 

Voor iedereen is er keus ge-

noeg en het is niet alleen ge-

nieten van het dagelijkse leven 

in de Bodaan, maar ook genie-

ten van de aangeboden kunst. 

Het is meteen een mooie start 

bij het 50 jarig jubileum. Veel 

meer over het jubileum van 

Stichting A.G. Bodaan leest 

u op de Seniorenpagina van 

deze krant.

SPA & Beauty Zandvoort

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort

Ultieme kwaliteitstijd voor uzelf

Only Quality Has A Future

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort

Hogeweg 29 - 2042 GD Zandvoort

T +31(0)23 5738202

F +31(0)23 5735028

E info@alessandro-spa.nl

www.alessandro-spa.nl

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

5 JULI 2009
ALIVE
Zandvoort

STRANDFESTIVAL - ZANDVOORT AAN ZEE

WWW.ZANDVOORTALIVE.NL

www.vvvzandvoort.nl

SKYLINE:
Live bands:

De beste coverband van Nederland: JeWelste

Uit Duitsland: The Strobez

 

DJ’S: 

Mark Mctavish vs Moro Malo

J.R. Dallas AKA Bamm

Roy AKA Dirty Dog

 

MANGO’S:
Back to Basic

Salsa DJ’S: 

Andres

Willy the original

Jarzino

DJ’S: 

Benny Rodrigues

Raymundo

Sven & Tettero

Marnix

BRUXELLES:
Live: 

Leona

DJ’S: 

Balkan Beats en disco

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Haltestraat 32 | 2042 LN Zandvoort

www.cafe� er.nl
     Rob Smits en Helen Bos

     Daniëlle Smits en Yvo Bos

is de laatste activiteit in een 

rij van feestelijkheden, zoals 

een ballonnenspektakel voor 

Haarlemse kinderen, rond-

leidingen door het paviljoen 

en de officiële opening door 

Hare Majesteit Koningin 

Beatrix. 

€ 16. Graag vooraf reserveren 

via tel. 571 8888. Meer infor-

matie op www.swingsteesjun.

nl of bel organisator William 

Appelman: 06-18938260.

GRATIS training met hartslagmeter op het 
strand van Zandvoort. VOOR ALLE NIVEAU’S

Ook onze trouwe krantenbezorgers 
gaan wel eens op vakantie. Daarom zoeken 

wij voor de komende vakantieperiode 
invallers voor diverse wijken.

 

 Bespreek de mogelijkheden of 
 meld u aan bij ZVO Verspreiders, 
 tel. 06-1139 1478 of mail uw gegevens  
 naar info@zvo-verspreiders.nl
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Mannenkoor en Music All-in

Jan Lammers en de dochters van Haanschoten | Foto: Rob Bossink

C U L T U U R

Toos Bergen was aangetrok-

ken als ladyspeaker en deed 

dat met verve. Haar toelich-

ting op de diverse liederen 

gaf het enthousiaste publiek 

de nodige  achtergrondin-

formatie. Het Zandvoorts 

Mannenkoor onder leiding 

van Wim de Vries beet het 

spits af met ‘Vive la compag-

nie’, dat ondanks de Franse 

titel een Amerikaanse tradi-

tional is. In het aansluitende 

blokje van drie werd vooral 

‘Benedictus’, psalm 117:26, 

zeer mooi gezongen, waarbij 

de verschillende zangstem-

men goed verweven werden.

Het uitsluitend uit dames 

bestaande Zandvoorts ka-

merkoor Music All-in, o.l.v. 

dirigent Ed Wertheim, be-

gon met een a capella song-

tekst van Henry Owens uit 

1923, ‘Linger a while’, waar-

bij vooral de sopranen bij-

zonder goed tot hun recht 

kwamen. Na het leuke lied 

‘Snookey Ookums’ van Irving 

Berlin werd de negrospiri-

tual ‘Swing Low, sweet cha-

riot’ uitgevoerd. Dit zou nog 

mooier geklonken hebben 

als de mannen op een ge-

geven moment met name 

hun zware bassen hadden 

kunnen laten horen!

Het zeer bekende ‘Greens-

leeves’ gecomponeerd 

door koning Henry VIII voor 

zijn Anna Boleyn, werd bij 

de mannen gevolgd door 

‘Franse ratten’, een spotlied 

uit 1814 met als eerste tonen 

door Nel Kerkman 

Een cobra is niet alleen een 

gevaarlijke giftige slang 

maar het woord Cobra staat 

ook voor de afkorting van de 

Franse namen van de ste-

den: Copenhague, Bruxelles 

en Amsterdam. Uit deze 

drie steden komen de kun-

stenaars die op 8 november 
1948 in Parijs de Cobra groep 
oprichten. Een opgerolde 

slang werd het symbool van 

de beweging. In september 

Zomerconcert groot succes

Een swingende opening van Cobra in Zandvoort

In een bomvolle Protestantse kerk gaven het Zandvoorts Man-

nenkoor en het kamerkoor Music All-In een zeer gevarieerd 

zomerconcert ten gehore. Triest genoeg moest helaas voor 

aanvang een minuut stilte gevraagd worden voor het man-

nenkoorlid Joop van Kempen, die ’s morgens was overleden.
De opening van de tentoonstelling ‘Cobra in Zandvoort’ in 

het Zandvoorts Museum trok ondanks de tropische tempe-

raturen vele belangstellenden. Onder de genodigde waren 

de twee dochters en familie van schilder Paulus Haanscho-

ten aanwezig. Na een introductie van museumbeheerder 

Sabine Huls hoe deze tentoonstelling tot stand was geko-

men, opende Jan Lammers de tentoonstelling. 

de eerste muziekregels van 

‘Berend Botje’. Het afsluiten-

de lied voor de pauze was het 

machtige en uit volle borst 

gezongen Pelgrimskoor uit 

de opera Tannhäuser van 

Richard Wagner. Zeer fraai op 

de piano begeleid door Theo 

Wijnen, die zondag sowieso 

zeer op dreef was. 

Music All-in liet na de pauze 

in ‘Veni Domine’ van Felix 

Mendelssohn een mooi sa-

menspel tussen de diverse 

stemmen horen, waarna 

het mannenkoor het altijd 

overweldigende ‘Choeur 

des Soldats’ uit de opera 

Faust ten gehore bracht. 

Hierbij een kleine kantteke-

ning: net als bij het Spaanse 

‘En Aranjuez con tu amor’ 

gaat het bij de snellere tek-

sten niet altijd even gelijk, 

in tegenstelling tot de spiri-

tual ‘Kumbayah’, dat ook als 

toegift werd gezongen. Het 

publiek kon zich nog even 

extra betrokken voelen door 

het meezingen van het laat-

ste refrein van ‘Droomland’ 

en natuurlijk als afsluiting 

van dit heerlijke concert: het 

Zandvoorts volkslied.

De openschaalcollecte was 

deze keer bestemd voor de 

aanschaf van nieuwe kleding 

voor het mannenkoor. Na 

afloop stonden twee koor-

leden, om extra de nadruk 

te leggen op de hoognodige 

vervanging, bij de uitgang te 

collecteren in gerafelde en 

gescheurde kostuums. 

1951 wordt de Cobra bewe-

ging officieel weer opgehe-

ven. 

Haanschoten
Het binnentuintje van het 

museum was te klein voor 

alle belangstellenden en ge-

nodigden. Onder de vrolijke 

klanken van de ‘Flowertown’ 

jazzband werd het erg ge-

zellig. Men kwam niet al-

leen voor de muziek maar 

ook om de collectie van 

Eugène Brands (1913-2002) 

en Paulus Haanschoten 

(1925-2005) te bezichtigen. 

Vooral het onbekende talent 

van Haanschoten is een to-

tale verrassing. Want het zal 

je maar gebeuren dat je na 

het overlijden van je vader 

het huis gaat opruimen en 

op zolder zijn schilderijen 

ontdekt. De dochters van 

Haanschoten, Ria en Sonja, 

waren niet echt gecharmeerd 

van zijn kunst en besloten al-

les bij het grofvuil te plaat-

sen. Via een omweg kwamen 

de kunstwerken bij verza-

melaar Wilgerd Smeenck te-

recht, die wel iets zag in de 

werken van Haanschoten. Tot 

grote verbazing van de doch-

ters werden ze onlangs door 

Sabine Huls benaderd voor 

een Cobra tentoonstelling 

in het museum. Huisvriend 

Jan Lammers karakteriseerde 

Paul(us) Haanschoten bij de 

opening als een bescheiden 

man die, samen met zijn 

vrouw Gerda, vaak op het 

circuit aanwezig was. De 

geëxposeerde werken van 

Haanschoten zijn, op twee 

studies, na zeer kleurrijk en 

abstract. Niet iedereen kan 

zich vinden in deze stijl maar 

er zitten beslist een paar ju-

weeltjes tussen die zeker ex-

tra aandacht verdienen.

Sporen uit het verleden
Deze week staat er geen heel echt oud spoor in de 

krant maar wel één met heel veel vraagtekens. Het ge-

fotografeerde mozaïek hangt in de EHBO post van de  

Rotonde waar voorheen de strandpolitie en nog heel 

veel jaren daarvoor de politie heeft gebivakkeerd.

door Nel Kerkman

De 2 cellen die toen in het gebouw aanwezig 

waren zijn inmiddels verbouwd. Op het mozaïek 

staat het jaartal 10-11-1973 en mogelijk verwijst 

het naar een speciale aangelegenheid. Heeft 

de afbeelding te maken met de politie of is het 

een ander symbool? En wie is de maker van het 

mozaïek? Er zijn veel vragen waar nog geen ant-

woord voor te vinden is. Misschien weet u meer 

te vertellen? 

Brands 
In de tentoonstellingsruim-

te van het museum staan 

in het eerste gedeelte de 

kunstwerken van Eugène 

Brands op de rekken. De 

meeste geëxposeerde wer-

ken zijn van voor zijn Cobra 

periode. Daarbij gebruikte 

hij allerlei materialen (pot-

lood, houtskool, inkt op pa-

pier) om zijn gekozen onder-

werpen te schilderen. Zijn 

latere werken bevatten veel 

meer kleur en het figuratieve 

gaat over in het abstracte 

waar duidelijk het Cobra-

etiket te zien is. Het is niet 

de eerste tentoonstelling 

van Brands in Zandvoort. Al 

in 1941 heeft hij samen met 
6 andere kunstenaars een 

tentoonstelling gehad in 

het Zandvoortse raadhuis 

waar zijn twee schilderijen 

kennelijk veel stof deden op-

waaien. Vooral het abstracte 

schilderij was voor die tijd 

hoogst ongebruikelijk. 

Huidige kunstliefhebbers 

met liefde voor de Cobra 

stroming kunnen in het 

Zandvoorts Museum hun 

hart ophalen. De tentoon-

stelling ‘Cobra in Zandvoort’ 

is tot en met 30 augustus te 

bezichtigen.

U kunt uw reactie’s brengen naar Kleine Krocht 

2, 2042 JN Zandvoort of per e-mail sturen naar: 
sporen@zandvoortsecourant.nl  In de volgende  
editie staat misschien de oplossing van het  

mysterieuze mozaïek.

Groot assortiment zomerplanten
speciale mengsels voor

• plantenbakken
• potterie

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259 Voor 
al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.................

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. Advies en 

aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK.

.................

Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.................

Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine klussen 

in en om het huis. Redelijke 

prijs. Voor info: 06-1423 2051  
.................

Beautysalon MYRNA Van 

Speijkstraat 2/101, 2041KL 
Zandvoort. Behandeling vol-

gens afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.................

Het Pakhuis een kringloop-

winkel waar van alles te 

koop is! Van serviezen en 

glaswerk tot meubels en 

van kleding tot boeken. 

Kennemerweg 6 Zandvoort 

(voormalige TZB kantine) 

De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 

info: 06 - 53693409
.................

Ruimte te huur aangeboden 

voor bijv. opslag van ligbed - 

den. Min. 100 m2 beschikbaar. 

Ook een plek van 30 m2 bes-

chikbaar. Voor inl., Tel: 5717805
.................

Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in de 

diabetische voet en nagel-

correctie. Tel. 06-52461796 / 
023-5715921. Bilderdijkstraat 

22, Zandvoort. Diabetische 

voet wordt vergoed door 

zorgverzekeringen.

ZANDKORRELS
Gratis op te halen: 

Pallets vol met oude 

kranten. Tel: 06 28 787 237
.................

Biertap verhuur: 

v.a. € 25,-.

Alle merken drank: 

laagste prijs!OHD bv 

Zandvoort. Tel. 5738777 
www.goedkoopdrank.nl

.................

De Bijbel zegt:

”Liefdevol en genadig 

is de Heer, hij blijft ge-

duldig en groot is zijn 

trouw”(Psalm 103:8). Hebt u 
een nood? Mail naar gebed-

zandvoort@hotmail.com
.................

Lekker in je vel … met 

VACUSHAPER! Verbetering 

van de stofwisseling 

- Snellere vetverbran-

ding - Verminderde cel-

lulitis – Gewichtsafname 

- Een fit en vitaler gevoel 

- Verbetering van het 

figuur! Bij SLENDER YOU  

Zandvoort. Tel. 06-1941 3733
.................

Chinese massage Zandvoort. 

Bij u aan huis, Chinese 

body- en voetmassage. 

80 minuten à € 40,-. Bel 
voor afspraak: 06-3454 9835

.................

Te koop: 

ATAG 6 pits gas kookplaat 

(inbouw) 90 cm breed. 

Kleur creme emaille. 

Uiteraard gebruikt, wat 

zwarte brandplekken op de 

pannendragers. 2 grote, 2 

middel en 2 sudderbranders. 

€ 95,-. Tel. 06-50503145
.................

Thuis Pedicure Zandvoort. 

Dé pedicure bij u thuis.  

€ 22,- per behandeling. Tel. 

06-4879 1471 (Lid Provoet)
.................

Te huur: 

bovenwoning incl. 

g/w/l. Per direct. € 800, - p.m. 
+ borg. Info: 06-53344660

.................

Te koop: JVC Kleuren TV. 

Weinig gebruikt. Kleur zil-

ver. 75b57H 45D. Vraagprijs 
€ 75,-. Tel. 06-4075 6694

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Zomerse taferelen!

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 



Hele maand juli:

Gegrilde Spareribs
Zoet, Mild of Spicy gemarineerd 
Heel kilo €11,50, pashouders € 9,95

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 15

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Café het zonnetje - Kerkstraat 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van uw
ZandvoortPas:

5% korting op

al uw aankopen!

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand juli:
Bij vouwgordijnen krijgt u de stof  gratis!

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxalex	 Laminaat
Zonwering Parket

2e pond halve prijs
SmaaQ smeuïg pikant

Lekker pikant maar mooi smedig!
500  gram € 6,49

heel kilo nu € 9,70

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Voor Pashouders

bij de dagschotel

een gratis drankje

Ook catering en wij zijn tevens 
af te huren voor feestjes.
Kerkstraat 5, Zandvoort

Tel.nr: 023-573 58 50

Nancy’s man Ruud kwam een keertje 

thuis en vertelde over zijn bezoek aan 

een nieuwe winkel. “Hij was heel erg 

enthousiast over de collectie en over 

de eigenaars. Uit nieuwsgierigheid 

ben ik toen naar de opening geweest, 

dat is alweer bijna vijf jaar geleden. 

Sindsdien ben ik een trouwe klant van 

Sea Optiek. Naast een leesbril moest ik 

later ook vast een bril gaan dragen. Dat 

vond ik in de eerste instantie niet zo 

heel erg leuk, maar Michel heeft toen 

speciaal voor mij een mooi model uit 

Parijs meegenomen”, herinnert Nancy 

zich. Met deze bril oogstte zij veel be-

kijks in het dorp. “Of ik nu gewoon over 

straat liep, in de supermarkt was of er-

gens een hapje ging eten: ik kreeg vaak 

leuke reacties op mijn bril. Ze wilden 

graag weten waar ik die bril vandaan 

had. Eigenlijk was ik een soort van le-

vend reclamebord”, lacht ze. 

Naast kwaliteit, vriendelijkheid, inte-

resse, vakmanschap en service roemt 

Nancy ook de eerlijkheid en openheid 

van de eigenaars: “Zij zullen eerst zelf al-

les proberen om de klant te helpen, maar 

als het echt buiten hun vermogen ligt, 

dan zullen zij de klant doorverwijzen.” De 

brildraagster maakt nog geen gebruik 

van de ZandvoortPas. “Het is natuurlijk 

zonde als je de korting mist, dus ik ga 

hem binnenkort zeker aanschaffen.” 

Sea Optiek biedt de klant een ruime 

collectie aan brillen en zonnebrillen van 

topmerken als o.a. Prada, Gucci, Dior, 

Bulgari, Ray-Ban en Versace. Daarnaast 

doet het ook oogmetingen met de mo-

dernste apparatuur. Verder kunt u bij 

Sea Optiek terecht voor contactlenzen, 

cadeaubonnen, etuis en brilkettingen.

ZandvoortPas 
“Op 10 juli bestaat Sea Optiek vijf jaar, 

dat willen we niet ongemerkt voorbij 

laten gaan, dus hou de krant goed in 

de gaten”, vertelt eigenaar Michel. 

Voor ZandvoortPas houders heeft Sea 

Optiek het hele jaar door een speciale 

korting van 10%.

Sea Optiek, Haltestraat 5, tel. 5712174. 
Voor meer informatie: www.seaop-

tiek.com 

Nancy Redelaar-Oostenrijk komt al jarenlang met haar 

man Ruud bij Sea Optiek. De eigenaars, het echtpaar Mi-

chel en Anita van Scheppingen, gaan regelmatig naar in-

ternationale beurzen in o.a. Milaan en Parijs op zoek naar 

de nieuwste trends. “Het leuke aan Sea Optiek is dat de 

collectie nooit saai is. De collectie wisselt vaak, dat maakt 

een bezoekje altijd de moeite waard”, vertelt Nancy. 

Altijd de nieuwste trends bij Sea Optiek

Eigenaar Michel van Scheppingen

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.
Binnenkort bij ons verkrijgbaar:

Pashouders 10% korting op de gehele collectie

Nu PRE-SALE, 30% korting!
Haltestraat 15 • 2042 LJ  Zandvoort

T 023-5730240 • www.blitzkickers.nl

Interieur
Gasthuisplein 9

Goed geprijsde 
kwaliteits meubelen

uit voorraad leverbaar.

Geopend woensdag t/m zondag
van 12.00 - tot 17.00 uur.

Pashouders 5% korting

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Op vertoon van de ZandvoortPas
kofie met appelgebak 
van € 5,40 voor € 4,50.

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

VOOR PASHOUDERS

10% KORTING 

OP TOTAALPRIJS!

HALTESTRAAT 7, 2042 LJ ZANDVOORT

023-5716631 - WWW.ZARAS.NL

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 - 22.00 uur

maandags gesloten

Voor Pashouders
Gratis glas wijn

bij de
weekschotel.

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen

Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Maandag gesloten.

Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur

Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel.: 023 5720042

www.bloemenaanzee.nl

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

15% korting 
op wenskaarten

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juli
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gen sportieve loopbaan bestond eruit dat hij tot zijn 18e 
bij TZB gevoetbald heeft. Elf jaar geleden werd gestart met 

de Stichting Zandvoortse Vierdaagse, die zich eerst bezig 

hield met de zwemvierdaagse, logischerwijs gevolgd door de 

wandel- en fietsvierdaagse. Ter gelegenheid van het millen-

nium is hard geknokt om een kinderboerderij in Zandvoort te 

realiseren. Leo benadrukt: “Vrijwilligerswerk is een zeer ont-

spannen bezigheid. Het gaat ons beslist niet om persoonlijk 

gewin of aanzien. Het is goed tegen stress en het contact 

met mensen is heel plezierig, vooral als je kunt helpen.”

Op mijn vraag waarmee Leo zich nog meer bezig houdt, 

volgt nog een heel rijtje. Sinds 2006 is hij pen-

ningmeester van de Zandvoortse Sportraad, 

in die functie vanaf 2002 ook in het be-

stuur van de plaatselijke politieke partij 

GBZ, is hij actief bij het Rode Kruis af-

deling Zandvoort en, niet te vergeten, 

druk doende als verkeersregelaar. “In 

eerste instantie was dit opgezet ter 

ondersteuning van de politie, maar 

nu wordt dit geheel door onszelf 

geregeld. Na een opleiding zijn er 

nu ongeveer twintig mannen en 

vrouwen het gehele jaar bij diverse 

activiteiten en manifestaties inzet-

baar. Zo hebben wij afgelopen jaar de 

Circuit Run begeleid, waarbij het van zeer 

groot belang is dat wij in Zandvoort bekend 

zijn en het verkeer in goede banen kunnen leiden 

en vooral de juiste omleidingsroute kunnen aanwijzen. 

Wij krijgen hiervoor een vergoeding, maar die gaat naar de 

stichting”, aldus de goedlachse Leo.

Is er naast al deze bezigheden nog plaats voor een persoon-

lijke hobby, vraag ik mij verwonderd af. Jazeker, want elke 

vrijdagavond is Leo te vinden bij het “enorm gezellige” koor 

The Beach Pop Singers, waar hij als bas de sterren van de he-

mel zingt. Postzegels of sigarenbandjes sparen, daar houdt 

hij zich niet mee bezig, maar hij bezit wel een bijzondere 

collectie spullen, die te maken hebben met zijn oude vak: 

het timmerwerk.

Leo Miezenbeek is, samen met Ankie, beslist een dorpsge-

noot die het verdient in de schijnwerpers gezet te worden, 

want zonder hun inzet voor onze gemeenschap zouden de 

vele activiteiten, die ons dorp juist zo aantrekkelijk maken, 

beslist niet van de grond gekomen zijn!

Dorpsgenoten

Na de lagere school en de LTS in Haarlem bekwaamde hij zich 

in eerste instantie in het timmervak, doch na vele avondop-

leidingen wist hij het pittige aannemersdiploma 

te behalen. Op 16-jarige leeftijd ontmoette 

hij al zijn Amsterdamse Ankie, die op 

de camping Sandevoerde verbleef. 

Dat eerste contact leidde er toe 

dat zij nu al 34 jaar samen 
zijn, waarvan dit jaar 25 jaar 

getrouwd! “Op mijn 21e ben 

ik naar Amsterdam vertrok-

ken, waar ik op mijn 25e voor 

mij zelf ben begonnen. Dus 

dat houdt in dat ik dit jaar 

eveneens 25 jaar als zelf-

standig ondernemer aan de 

slag ben. Mede doordat mijn 

gezondheid te wensen overlaat, 

heb ik mij de laatste jaren vooral 

toegelegd op het geven van bouw-

adviezen en bouwmanagement onder de 

naam ‘Antonissen Bouwadvies’. Zowel particu-

lieren als VVE’s (Vereniging Van Eigenaren, red.) kan ik advi-

seren bij bouwkundige klachten en schadegevallen”, aldus 

Miezenbeek.

In 1991 kwam het gezin, dat intussen was uitgebreid met 

zoon Kevin, later met Wesley en ‘nakomertje’ Leroy, weer in 

Zandvoort wonen. Opa overleed en hoewel deze het gezegde 

had: “Ik kleed mij niet uit voordat ik naar bed ga”, wat inhield 

dat hij geen testament wilde maken, konden Leo en Ankie 

zijn huis kopen. Doordat Ankie, door ervaringen opgedaan 

in Amsterdam, het initiatief nam tot het invoeren van de 

naschoolse opvang in ons dorp, ging ook op andere terreinen 

het ‘vrijwilligersballetje’ rollen. 

Het is haast ondoenlijk om alle activiteiten te noemen, waar-

bij zij niet betrokken zijn geraakt. Zoon Kevin ging hockeyen 

bij ZHC en Leo werd coach, trainer en bestuurslid. Zijn ei-

Leo Miezenbeek

tekst en foto: Erna Meijer

Een bijzonder actief persoon, dat is beslist het eerste wat 

je denkt als je met de 50-jarige Leo Miezenbeek uitgebreid 

in gesprek raakt. Geboren in het huis van zijn grootvader 

is deze Zandvoorter, zijn moeder is boven de huidige Chin 

Chin geboren, weliswaar enige tijd uit ons dorp wegge-

weest, maar de hang naar zijn geboortedorp lieten hem 

toch weer terugkeren. 

                          Leo Miezenbeek

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 27 25 22 21 

Min 15 17 18 17

Zon 90% 85% 65% 60%

Neerslag 5% 55% 50% 60%  

Wind ono. 3-4 zzo. 3-4 w. 3-4 wzw. 3

Warmtegolfje 
niet geprolongeerd

Het weekend weerbericht wordt gesponsord door:

Solide hoge druk bij Scan-

dinavië herpakte zich de 

afgelopen dagen en geeft 

deze week (tot en met vrij-

dag) een warme atmos-

feer. Of de zomerwarmte 

rond vrijdagavond door 

onweer zal worden afge-

straft is nog enigszins on-

zeker. Dat is eigenlijk pas 

op het allerlaatste mo-

ment goed in te schatten. 

Toch neemt de buienkans 

op vrijdag al toe. Vooral de 

nacht naar zaterdag kan 

wel eens onaangenaam 

warm verlopen met een 

minimum van 18 graden 
of iets meer nog.

Een opvallend warme ju-

listart dus deze woens-

dag, donderdag en vrij-

dag. Dat was ook het 

geval in 1983, maar toen 
werd de hele maand zeer 

warm en zeer droog en 

of dat deze keer ook gaat 

lukken is absoluut nog 

niet te zeggen. Iets wis-

selvalliger weer volgende 

week lijkt namelijk waar-

schijnlijk en vrijwel zeker 

is dat de temperatuur een 

flink aantal graden moet 

inleveren. 

Die (lichte) wisselvallig-

heid hebben we trouwens 

al in het aanstaande week-

einde met kans op enkele 

buien. Er is dan ook nog 

genoeg ruimte voor zon. 

Een aanlandige wind heb-

ben we zaterdag en zon-

dag en het wordt 20˚C of 

iets meer vlak aan zee. Het 

strandweer is daarbij nog 

redelijk te noemen.

Ronduit slecht zomerweer 

zit er allerminst aan te 

komen op korte termijn. 

Opmerkelijk is dat juni 

tot begin vorige week nog 

bijna anderhalve graad te 

koud was. Uiteindelijk is 

juni zelfs als iets te warm 

geboekstaafd en dat alle-

maal op het conto van deze 

(zeer) warme slotfase. 

Het gebeurt tegenwoordig 

zeer zelden dat een juni- of 

julimaand te koud verloopt. 

Anders was dat nog in de 

kille jaren tachtig, toen het 

soms wekenlang kil en nat 

bleef tijdens de hoogzomer. 

De beruchte regenzomer 

van 1980 spreekt boekdelen 
wat dat betreft.

weerman Marc Putto 

Het zomert in Zandvoort en dat blijft het ook nog even 

doen. Het weer is de rest van deze week nog mooi zomers 

met op de donderdagmiddag- en vooravond een graad of 

27 in onze contreien. Een fantastische zomeravond hebben 

we ook deze donderdag nog met een zonder meer ideale 

‘barbecue-index’. Tot bij half elf blijft het meer dan 20 gra-

den op de terrassen.  

Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse Courant waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor 

willen stellen. Joop van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablissement, gesprekken met de eigenaren, exploitanten 

of chef-koks en een analyse van de kaart u een beeld geven van dit restaurant. De volgorde die uw recensent aanhoudt, is puur wil-

lekeurig en niet beïnvloedbaar.

De kleurencombinatie blauw/wit doet wat mediterraans aan en dat wil  

Maarten Keislair van standpaviljoen 23 ‘Club Nautique’ ook. Ons gesprek 

vindt plaats op zijn zonovergoten terras met een wijde blik over de zee en de 

Zuid-Europese aankleding van zijn paviljoen. Het is 1 augustus aanstaande 

25 jaar geleden dat Keislair zich op het strand vestigde. Hij heeft dus de hele 

omschakeling van een ‘echte standtent’ naar ‘restaurant aan het strand’,  

zoals hij dat zelf noemt, meegemaakt. In maart 2010 zal hij, samen met  

zakenpartner Werner Coenraad, een jaarrondpaviljoen op deze plek openen.

door Joop van Nes jr. 

De keuken speelt tegenwoordig een grote rol op het strand. 

Niet alleen voor de passanten maar zeker ook voor grotere 

groepen en seminars en dergelijke. Club Nautique voert drie 

kaarten. Een dagkaart, een uitgebreide lunchkaart met een aan-

tal gerechten van de dinerkaart en de dinerkaart. Gemiddeld 

twee keer per seizoen wisselen de gerechten op de dinerkaart. 

Gerechten van de dag, buiten de kaart om, worden op een 

aantal schoolborden aanbevolen en zijn voor de ‘avonturiers’.

Wat direct op de dagkaart, tot 17.00 uur, opvalt zijn de speciale 

broodjes. Niet dat die zeer bijzonder belegd worden maar wel 

dat het Artisan broodjes zijn. Dit zijn broodjes gebakken van 

een soort dik, licht gerezen beslag dat in de koelkast bewaard 

wordt in plaats van een gerezen deeg. Het is een methode 

die door de arts Jeff Hertzberg en de patissier Zoë François in 

Amerika is ontwikkeld en dat lekker knapperig brood oplevert. 

Club Nautique heeft deze broodjes in zowel de witte als de 

bruine variant en u kunt kiezen uit onder andere geitenkaas, 

gerookte entrecôte, tonijn of Nautique (met ham, kaas en 

gebakken ei) als beleg voor € 6,50. Ook de wat ‘simpelere’ 

gerechten vindt u op de dagkaart. Diverse soorten pannen-

koeken (vanaf € 6), tosti’s (vanaf € 3,50) en ‘normale’ broodjes 

(vanaf € 3,25), staan gebroederlijk naast een voortreffelijke 

kreeftensoep (€ 6) uiensoep (€ 5,50) en diverse soorten bor-

relhapjes (vanaf € 4,50). Chef-kok Dimitri Visser serveert ook 
een viertal maaltijdsalades (vanaf € 11,50).

Op de lunchkaart, waarvan tot 15.00 uur besteld kan worden, 

staat een aantal interessante gerechten. Bij de voorgerechten 

Zandvoort à la carte

Club Nautique

Nautique’s Proeverij (€ 17,50), een combinatie van sashimi 

van tonijn en zalm, rivierkreeftenstaartjes, cappuccino van 

kreeft, een garnalenkroketje van Holtkamp en gegratineerde 

Greenshell mossel. De vleesliefhebbers kunnen bij de hoofd-

gerechten kiezen tussen twee klassiekers: tournedos met rode 

wijnsaus (€ 23,50) of een gegrilde ribeye met Beurre Café 

de Paris (€ 21,50). Opvallend is de vegetarische ravioli met 

Parmezaanse kaas en salade. De vegetariër krijgt overigens 

bij Club Nautique veel aandacht maar daarover later meer.

De dinerkaart, die vanaf 17.30 uur geldt, heeft een paar trendy 

gerechten. Zo staat er bij de voorgerechten Vitello Tonato ‘new 

style’ (€ 13,50). Een combinatie van ‘kalfsrosbief’, rucola, rood 

gegrilde tonijn die geserveerd wordt met kappertjesmayo-

naise. Maar ook de oerdegelijke Hollandse garnalencocktail 

(€ 10,50), u weet wel, met die ouderwetse maar oh zo lekkere 

whiskysaus, staat prominent op de kaart.

De hoofdgerechten zijn in drieën te verdelen: visgerechten (8), 
vleesgerechten (8) en vegetarische gerechten (4). En vooral 
dat laatste is bijzonder. Zo goed als geen een restaurant heeft 

zoveel vegetarische gerechten op de kaart staan, vaak maakt 

een chef zich met een ‘Jantje van Leiden’ er vanaf. Mijn keuze 

zou vallen op de risotto met groene asperges en paddenstoe-

len (€ 16,50) maar de boeren camembert uit de oven met 

rozemarijn en tijm, met in de schil gekookte aardappelen en 

een groene salade (€ 17,50) zal er ook wel ‘ingaan’.

Een keuze uit de visgerechten zal niet gemakkelijk zijn. Op de 

huid gebakken kabeljauw met groene mosterdsaus (€ 21, 50) 

moet het opnemen tegen krokant gebakken dorade met  

tomatensalsa (€ 19,50) en gebakken zeebaarsfilet die geser-

veerd wordt met een dressing van tomaat, sjalotjes en balsamico  

(€ 21,50). De in de boter gebakken pondstong wordt aange-

boden voor de dagprijs, die meestal rond de € 35,50 ligt. Bij de 

vleesgerechten een paar mediterraanse gerechten. Saltimboca, 

een kalfsschnitzel gevuld met Parmaham en salie in portsaus 

(€ 19,50) en ravioli gevuld met stoofvlees en afgemaakt met 

olijfolie, Parmezaanse kaas en rucola (€ 19,50) komen over-

duidelijk uit de Italiaanse keuken. Klassiek is de tournedos die 

geserveerd wordt in truffel-madeirasaus (€ 23,50). Wilt u daar 

tournedos Rossini van maken, met een plak eendenlever, dan 

komt daar nog € 3,50 bij. Voor de ‘kluivers’ onder ons zijn er 

spareribs en ook de satéliefhebber komt goed aan zijn trek-

ken met de saté van varkenshaas (beide € 16,50). Dat chef-kok 

Visser een klassieke opleiding heeft genoten blijkt eveneens 

uit de Coupe Romanov, verse aardbeien met vanille-ijs, en de 

crème brulée die geserveerd wordt in een terracotta schaaltje 

met mascarpone-ijs (beide € 8) bij de desserts.

Club Nautique heeft vele mogelijkheden om grotere par-

tijen te huisvesten. “We hebben wel eens 800 man tegelijk 
gehad dus capaciteit hebben we genoeg. Alles is dan ook 

bespreekbaar. Van buffet tot barbecue, met of zonder leven-

de muziek, alles kan. Uw huwelijk voltrekken? Trouwpartij? 

Bedrijfsfeesten? Wij draaien onze hand er niet voor om”, zegt 

Keislair tot slot. Neemt u dus contact met hem op als u iets 

te vieren hebt.

Club Nautique, boulevard Barnaart strandpaviljoen 23,

tel. 57 157 07. Meer informatie vindt u op website 

www.clubnautique.nl.

Marjoleine Leene

Marjoleine Leene werkte der-

tien jaar als stewardess voor 

ze een studie jazz zang aan 

Bijzonder aangename jazzavond in Oomstee
Vrijdag werden de gasten van het tweewekelijkse Oom-

stee Jazz verrast door een bijzondere Nederlandse zange-

res: Marjoleine Leene. Een bijzondere zangeres die pas op 

latere leeftijd les heeft genomen. Een prachtige stem en 

eigen repertoire zorgden voor een zeer boeiende avond.

het Koninklijk Conservatorium 

in Den Haag volgde. In haar 

eindexamenprogramma had 

ze vier eigen composities op-

genomen. In de jaren na haar 

studie volgde zij masterclas-

ses en workshops van onder 

andere The New York Voices en 

Cathrine Sadolin. Deze avond 

speelde zij met trompettist 

Koos van der Hout, toetsenist 

Nick van den Bos, bassist Ben 

Janssen en drummer Menno 

Veenendaal. Dat Van der Hout 

met de groten der aarde heeft 

gespeeld, onder andere Dutch 

Swing College Band en Glenn 

Miller Orchestra, bleek al snel. 

Ingetogen maar ook voluit in 

deze kleine ruimte is moeilijk 

maar het lukte hem met het 

grootste gemak. Een avond om 

niet snel te vergeten!

Vrijdag 10 juli treedt de 

Britse jazzzangeres Jaqui 

Martin met een begeleiden-

de band op in Oomstee Jazz. 

Het optreden begint om 

21.00 uur en de toegang tot 

café Oomstee is gratis. Zorg 

dat u op tijd bent want er 

zijn niet al te veel plaatsen 

in Oomstee.

EIGEN MENING? TIEN JAAR CEL!
Steun Amnesty met € 3,- per maand. Sms AMNESTY AAN naar 5757.

14
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Zondag

08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz  

12:00 uur Muziekboulevard 

14:00 uur Zondag in Kennemerland  
17:00 uur De Avond  

18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)

20:00 uur Inspiratieradio

21:00 uur Tep Zeppi  

Maandag

08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard  

18:00 uur Muziekkoerier  
20:00 uur Golden ZFM 

21:00 uur De Hoop

Dinsdag

08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard  

18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag

08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard  

18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag

08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren

11:00 uur Inspiratieradio

18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx

22:00 uur De Hoop  

Vrijdag

08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)

11:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard  

15:00 uur Eurobreakdown  

17:00 uur Het weekend in!

19:00 uur Vrijdagavond live

21:00 uur Sea IT  

Zaterdag

08:00 uur Toebak Leeft?  
10:00 uur Goedemorgen Zandvoort  

12:00 uur Muziekboulevard 

14:00 uur Zandvoort op Zaterdag  
17:00 uur Roy on-air (h)

19:00 uur Eurobreakdown (h)

21:00 uur Alternative FM

23:00 uur Night Walk  

24 uur per dag on air!

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

radio + tv

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

ICE AGE 3

In Ice Age 3 gaat eek-

hoorn Scrat weer op 

zoek naar eikeltjes 

(en de ware liefde), 

Manny en Ellie zijn 

in verwachting van 

een kleine mam-

moet, sabeltand-

tijger Diego vraagt 

zich af of hij door 

zijn vrienden niet 

te ‘soft’ is gewor-

den en Sid de 

luiaard komt in 

problemen wan-

neer hij een gezin 

wil stichten door 

een paar dinosau-

ruseieren te stelen. Het team gaat op pad om Sid te 

redden en komt in een mysterieuze wereld terecht. Ze komen 

oog in oog te staan met dinosaurussen... en een op dino’s 

jagende eenogige wezel. 

King of Pop
Het was een gewone vrij-

dagochtend. Ik zat met mijn 

katjes samen op de bank 

een beetje te zappen. Ineens 

hoorde ik de nieuwslezeres 

zeggen: “Michael Jackson 

is vannacht overleden aan  

een hartstilstand.” 

 Ik dacht eerst dat ik het 

niet goed had gehoord, maar 

het nieuws van zijn dood 

was de hele wereld al over 

gegaan. Op CNN waren al 

snel beelden te zien van aan-

geslagen fans. Toen wist ik 

het zeker: hij is er niet meer. 

Ik heb meteen mijn broer ge-

beld, want wij waren vroe-

ger echte fans. Ik denk dat ik 

een jaartje of acht was. We 

kochten van onze spaargeld 

platen, posters en stickers 

van Michael. Uit muziekbla-

den, kranten en tijdschriften 

knipten we plaatjes van hem 

uit. We draaiden elke dag de 

hele dag door zijn muziek, 

keken naar zijn clips op MTV, 

kenden alle songteksten uit 

ons hoofd en oefenden de 

Moonwalk. Onze kleine we-

reld draaide om Michael. Hij 

was onze held. Met hem wil-

de ik later trouwen! Als dat 

niet zou lukken, dan wilde ik 

alleen met iemand trouwen 

die ook Jackson als achter-

naam had. Zo kon ik mezelf 

toch Jackson noemen. 

 Op muzikaal gebied was 

hij geniaal, briljant. Elke 

keer wist hij zichzelf weer te 

overtreffen.  Maar in de laat-

ste jaren van zijn leven was 

hij steeds vaker negatief in 

beeld. Hij deed zijn bijnaam 

Wacko Jacko eer aan. Ik vond 

het zwaar klote om hem zo 

te zien afglijden. Hij begon 

zich ook steeds vreemder 

te gedragen. Hij werd zelfs 

beschuldigd van seksueel 

misbruik bij kinderen. Ook 

al is hij onschuldig ver-

klaard, het heeft zijn carriè-

re zeker geen goed gedaan. 

Niemand nam hem nog 

serieus. Ik ook niet. Tot aan 

het moment dat ik hoorde 

dat hij was overleden. Toen 

werd ik weer even 

serieus: “Michael has 

left the building, but 

not my heart!” 

column

Zondag 5 juli en het week-

end van 8/9 augustus strijkt 

het strandfeest Zandvoort 

Alive weer neer bij de strand-

paviljoens Skyline, Bruxelles 

en Mango’s. Inmiddels is het 

jaarlijkse festival uitgegroeid 

tot een groot evenement. Vo-

rig jaar kwamen maar liefst 

10.000 bezoekers op het feest 

af. Het concept van het feest 

is simpel; zet een breed aan-

bod aan artiesten met vari-

erende muziekstijlen op de 

podia, zorg voor gratis entree 

en creëer zomerse sferen met 

cocktails en barbecues. Goed 

concept, zou je denken. We 

vragen onze panelleden Roy, 

Peter en Nienke deze week 

wat zij hiervan vinden. 

“Het huidige concept van Zandvoort Alive werkt!”

De stelling:Talk of the town

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkt bij Sun Parks Zandvoort en is organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:

“Met deze stelling ben ik het helemaal eens. Zandvoort Alive is een prima concept! De eerste jaren 

van Zandvoort Alive was het ook feest in het dorp zelf. Op zich vind ik het heel jammer dat dat nu niet 

meer zo is, maar op het strand is de sfeer helemaal goed! Ik ben echt meer voor dit soort evenemen-

ten. Dus ik zou zeggen: ook meer geluidsdagen voor zulke feesten! Nu maar hopen op mooi weer..!”

Peter Koolstra, 21 jaar, werkzaam als HBO-verpleegkundige in het psychiatrisch Ziekenhuis in 

Voorhout: 

“Het concept Zandvoort Alive hoeft naar mijn inziens (nog) niet op de schop. Drie keer per jaar is 

misschien ietwat weinig. Eens per maand in de periode van maart tot en met september is misschien 

iets om over na te denken. Aan de andere kant, het moet wel speciaal blijven. Het programma van 

Zandvoort Alive moeten ze vooral doorzetten op de manier waarop het nu gaat!”

Nienke de Boer, 21 jaar, volgt een opleiding tot Manager Wonen en werkt bij Café Koper:

“Ja zeker! Ik vind Zandvoort Alive erg leuk! Er hangt altijd een gezellige sfeer, ook al zit het weer niet 

altijd mee. De vele bezoekers die elk jaar op het feest komen, zijn een goede promotie voor Zandvoort 

en lokt meer mensen naar het dorp. Doordat het strandfeest gratis is en er bovendien een heleboel 

goede artiesten komen, kunnen de paviljoens het opnemen tegen de feesten in Bloemendaal. En ik 

denk dat Zandvoort Alive het deze zondag van hun wint!”
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Vrijdag 3 juli: 
‘TMF in de mix’ op een buitenpodium bij de 

Chin Chin in de Haltestraat. Het TMF feest 

begint om 20.00 uur en is gratis.

Zaterdag 4 juli: 
Vanaf deze zaterdag is iedere week in juli 

en augustus ‘Swingsteesjun’ bij strand-

paviljoen Club Maritime. Een strandfeest 

met muziek uit de jaren 70, 80 en 90, een 
gevarieerde mix swinghits. De toegangsprijs 

is € 9 en het begint om 19.00 uur. 

Zaterdag 4 juli: 
Je kan weer losgaan op de muziek uit je 

jeugd, de Spicegirls, Backstreetboys en na-

tuurlijk the King of Pop, ze komen allemaal 

voorbij tijdens 90’s NOW! in het Patronaat. 

90’s NOW! duurt van 23.00 tot 04.00 uur 
en een ticket in de voorverkoop kost € 10.

Zondag 5 juli: 
Zandvoort Alive! Het bekendste en groot-

ste strandfeest van Zandvoort vindt deze 

zondag weer plaats bij de strandpavil-

joens Skyline (13), Bruxelles (14) en Mango’s 
Beachbar (15). Zie voor verdere details de 

Zomertip hiernaast.

I Know Where It’s @

Skyline 13
Skyline heeft ook dit jaar weer een live stage gecreëerd. Daarop speelt onder andere 

JeWelste, ook wel de beste coverband van Nederland genoemd! Ook de Duitse rockband 

The Strobez die heel Europa doortrekt om op te treden, is aanwezig. Hun coverrepertoire 

is groots! Bij het grote dance area van Skyline kun je terecht voor diverse minder bekende 

DJ’s die wel de lekkerste platen weten te draaien. 

Bruxelles aan Zee 14
Bij Bruxelles aan Zee staat Balkan Beatz met hun bijzondere muziek op het podium. Heel 

feestelijk, dansbaar en anders dan welke dance stroming dan ook! Traditioneel aan de ene 

kant, modern aan de andere kant. Ook de Haarlemse band Jzzzzzp wordt bij het strandpa-

viljoen verwacht. Een vijfmansgezelschap bestaande uit doorgewinterde muzikanten die 

uiteenlopende muziekstijlen vertegenwoordigen. Onder andere deze bands zullen de sfeer 

bij het strandpaviljoen vast en zeker gezellig houden!

Mango’s Beachbar 15
Mango’s heeft dit jaar het allerbeste geluidsysteem in huis gehaald. En dat is ook wel te-

recht met DJ’s als Benny Rodrigues, Marnix, Sven en Tettero en als afsluiter de Zandvoorter 

Raymundo op de stage. Naast de DJ-stage is er voor de salsaliefhebbers ook ruimte voor 

‘Salsamotion’ bij het strandpaviljoen. DJ Andres verzorgt hierbij een les, waarna je zelf de 

hele avond rond kan salsa-en! Kortom, bij Mango’s voor ieder wat wils.

De zomer is nog maar net begonnen en de zon laat zich direct van haar beste kant zien!  
De weersverwachting voor komend weekend is meer dan rooskleurig. En dat komt goed 
uit, aangezien Zandvoort Alive zondag 5 juli weer neerstrijkt op het strand. En waar kun 
je je zomer beter beginnen, dan bij dit spetterende strandfeest? Deze week vertellen wij je 
waar je tussen 16.00 en 23.45 uur moet zijn voor welke muziek en welke artiesten. 

Zinderende Zomer Tip

Lieve Anja & Ko
7 jaar lang (!) waren jullie de beste,  
liefste en gezelligste oppasouders !
Betere konden wij ons niet wensen
Joya & Luca hebben enorm genoten...
Klussen in de tuin met ome Ko 
Fietsen door de duinen en hertjes kijken
Logeren in Drente, lekker spelen met de honden 
en paarden
Zomers lekker bommetje maken in het zwembad
Tante Anja helpen in de keuken 
waar altijd wat lekkers uitkwam
Eindeloos spelen op het plein
En nog veel veel meer !

Lieve Anja & Ko, ontzettend bedankt dat jullie 
er altijd voor ons waren en dat Joya & Luca 
zo’n geweldige en liefdevolle tijd hebben gehad. 
Deze 7 jaar zijn onvergetelijk voor ons !

Veel liefs Mar, Carlo, Joya & Luca

Ook in de zomermaanden kunnen Zandvoortse senioren 

blijven genieten van films uit de ‘oude doos’ in de bioscoop 

van Circus Zandvoort. Het project heeft als doel de senio-

ren van Zandvoort een andere plek te geven om uit te gaan 

en elkaar te ontmoeten. De ontvangst met koffie of thee 

met cake, voorafgaand aan de film, maar ook in de pauze, 

wordt elke keer ruim bezocht.

Op 7 juli draait ‘Zorba de 

Griek’ met in de hoofdrollen 

Anthony Quinn, Alan Bates en 

Irene Papas. Deze klassieker 

uit 1964 werd bekroond met 
drie Oscars. De film speelt zich 

af of het Griekse eiland Kreta. 

Op 4 augustus wordt nog ver-
der terug in de tijd gegaan 

met de film ‘Brief Encounter’. 

De ilm werd in 1946 vertoond 
in de Nederlandse bioscopen 

met in de hoofdrollen Celia 

Johnson en Trevor Howard. 

De film is compleet geres-

taureerd en recent opnieuw 

uitgebracht. Op 1 septem-

ber wordt het swingen met 

Barbra Streisand en Louis 

Armstrong in de wereldbe-

roemde musical Hello Dolly, 

dus terug in de tijd met heer-

lijke muziek en zang.

 

Cinema Nostalgie is voor ie-

dereen toegankelijk, ook als 

u slecht ter been bent. Ko en 

Joke Luijks zijn aanwezig om 

u naar de plaats te helpen in 

de bioscoop. Ook het vervoer 

is geen probleem. Pluspunt 

regelt dat u met de Belbus ge-

haald en gebracht wordt. En 

voor de prijs hoeft u het niet 

te laten. De kosten bedragen 

€ 5 en € 1 extra als u van de 

Belbus gebruik maakt. Gaat 

dat zien, de koffie staat klaar!

Cinema Nostalgie draait door

(Advertentie)
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Bre
inb
rek
erBreinbreker

Breinbreker Bre
inb
rek
er

    5 22       12 9

 10         13 26\17    

 9   25 7\13        

   31      22  

   6    8\7      

   13   13\15        

   5 9\25           3

 12          7   

 11           3  

 EH   JJ        CEAH  
   x   =    
 +   -   +  
 AE   KC   FJ  
   -   =    
           
 CKB   CK       CHEA 
  x   =    

    5 22         12 9

 10 4 6     13 26\17 9 8

 9 1 8 25 7\13 4 5 3 1

   31 1 7 6 9 8 22  

   6 2 3 1 8\7 4 3  

   13 5 8 13\15 5 2 8  

   5 9\25 2 9 3 7 4 3

 12 2 1 5 4   7 6 1

 11 3 8       3 1 2

 45 x 33 = 1485

         
 +   -   +

   

 84 - 21 = 63

         

 =   =   =

  129 x 12 = 1548

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

De oplossing staat onderaan deze pagina

De oplossing staat onderaan deze pagina

Dier van de Week

Achter katten aanjagen, vee opdrijven en knuffelen. Dat zijn de grootste hobby’s van 

deze twee jonge husky’s. Lex en Ravi zijn broers en zijn net een jaar oud. In de bloei van 

hun leven dus! Ravi en Lex zijn afgestaan omdat ze hun hobby iets te serieus hebben 

genomen... ze kunnen dus echt niet met katten overweg. Verder zijn het twee heerlijke 

knuffels van honden. Ze liggen af en toe bijna op schoot. Ze kunnen even alleen zijn. 

Ook kunnen ze goed met andere honden overweg en zijn ze erg speels. We plaatsen ze 

echter wel apart van elkaar, want soms willen deze twee mannen toch echt even kijken 

wie de sterkste is. 

Welke echte husky fan/kenner ziet het wel zitten met een van deze twee? Kom kennis 

met ze maken in het dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Het asiel 

is open van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur. Tel. 57 13 888 of kijk 
op www.dierentehuiskennemerland.nl

Bewoners en personeel staan deze en volgende week feestelijk stil bij het 50 jarig bestaan 

van de Stichting A.G. Bodaan in Bentveld. Zondag werden de feestelijkheden gestart met 

een High Tea voor bewoners, familie en genodigden. De festiviteiten werden geopend door 

o.a. Ria Winters en Agnes Linders en een uitgebreide staf van vrijwilligers.

Een bijzondere bijeenkomst 

die zeer druk werd bezocht, 

met muziek door het Vecht-

trio en vele toespraken. Ook 

van algemeen directeur/be-

stuurder van ZorgContact Ger 

Mulder, die in zijn toespraak 

duidelijk maakte dat een 50 

jarig jubileum een belangrij-

ke mijlpaal is. Hier volgt een 

samenvatting van zijn speech: 

“Voor cliënten, medewerkers, 

vrijwilligers en omwonenden 

van A.G. Bodaan is het feest. 

A.G. Bodaan is 50 jaar jong. We 

mogen echt wel van jong spre-

ken als we het vergelijken met 

de gemiddelde leeftijd van de 

bewoners. A.G. Bodaan is ge-

start als een particulier huis. 

Later is het als verzorgings-

huis een AWBZ (Algemene 

Wet Bijzondere Ziektekosten) 

Mr. H.U. Thoden van Velzen, 

voorzitter van de stichting, 

gaf tijdens de opening een 

korte toelichting over de oor-

sprong: “Wellicht zult u zich 

afvragen, waarom het 36 jaar 

moest duren eer het door 

Mevrouw Bodaan gestelde 

doel der stichting verwezen-

lijkt kon worden. Dit kan ver-

klaard worden uit het feit, dat 

mevrouw Bodaan meende te-

vens te moeten zorgen voor 

talrijke leden van haar fami-

lie en personeel en wel in de 

vorm van lijfrenten. In de loop 

der jaren zijn ettelijke tonnen 

aan bedoelde lijfrenten uitge-

keerd, ook thans geschiedt dit 

nog. Het uitkeren dezer lijf-

renten vormde voor de stich-

ting een dergelijke last, dat 

A.G. Bodaan Stichting 
viert 50 jarig bestaana feestelijk

Officiële opening in 1959

Oorsprong A.G. Bodaan

organisatie geworden. Het 

huis kwam daarmee onder de 

werking van overheidsregel-

geving. In vijftig jaar worden 

zo de bakens verzet en lijkt er 

sprake van een golfbeweging. 

Bovenal heeft de organisatie 

net als ieder mens een eigen 

karakter. En dat geldt zeker 

ook voor A.G. Bodaan. De lo-

catie is gelegen in een mooie 

omgeving en er is ronduit een 

prettige sfeer met respect 

voor elkaar. Bij het zorgcen-

trum A.G. Bodaan horen ook 

de seniorenwoningen, deze 

zijn onlosmakelijk verbonden 

met het zorgcentrum. Vele 

bewoners van de senioren-

woningen maken gebruik van 

de thuiszorg van ZorgContact 

en nemen ook deel aan diverse 

activiteiten. Wij zullen over 

aan realisering van het uitein-

delijke doel: een tehuis voor 

bejaarden, voorshands niet 

te denken viel. De stichting 

is opgericht op 17 april 1923 

en draagt de naam August 

George Bodaan Stichting, 

gevestigd te Zandvoort. De 

stichting heeft ten doel de op-

richting en instandhouding 

van een tehuis voor dames 

uit de gegoede stand. Indien 

dames, die voor het tehuis in 

aanmerking komen gehuwd 

zijn, kan het bestuur ook hun 

echtgenoten huisvesting 

verlenen. De stichting tracht 

dit doel te bereiken door de 

exploitatie van één of meer 

tehuizen. Voor de bewoning 

zal een periodieke bijdrage 

worden gevorderd.”

niet al te lange tijd ook de be-

woners van de nieuwe appar-

tementen van De Duinkraal 

(red. nieuwbouw in wording) 

van harte welkom heten. De 

Duinkraal staat los van A.G. 

Bodaan en heeft als VVE 

(Vereniging van Eigenaren) 

een eigen verantwoordelijk-

heid. De bewoners kunnen, 

indien zij dat wensen, zorg 

en diensten van A.G. Bodaan 

betrekken. Het zorgcentrum 

gedeelte van A.G. Bodaan is 

in toenemende mate gericht 

op ouderen die intensieve 

zorg (verpleeghuiszorg) nodig 

hebben als gevolg van licha-

melijke beperkingen of geheu-

genproblemen (dementie). Als 

ZorgContact, waar A.G. Bodaan 

deel vanuit maakt hebben wij 

drie belangrijke kernwaarden, 

Foto: Archief Genootschap Oud Zandvoort, bld20616

Directeur Ger Mulder spreekt de menigte toe
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Gemarineerde tofu met ananasrijst
Vegetarisch hoofdgerecht voor 3 personen

1 doosje roerbaktofu finesse,

11/2 thl. koenjit,

1 thl. gemberpoeder,

1/2 thl. Hindoestaanse 

masala (toko),

11/2 el. zoete ketjap,

2 teentjes knoflook,

150 gr. ui,

200 gr. prei, 

2 el olie.

150 gr. basmatirijst,

50 gr. santen,

100 gr. in kleine stukjes 

gesneden ananas,

21/2 dl. water,

1 thl. koenjit en wat zout.

Bereiding:
Marineer de tofu in de specerijen, ketjap en geperste knoflook. Verhit de olie in de wok 

en fruit de gesnipperde uien goudbruin. Voeg daar de in dunne ringen gesneden prei 

bij en de gemarineerde tofu. Laat het geheel 10 min zachtjes bakken. Zet ondertus-

sen het water op met de santen en laat aan de kook komen. Strooi de koenjit er in en 

de rijst. Zet het gas laag en laat de rijst gaarkoken. Controleer regelmatig of er nog 

voldoende water is. Met de santen erbij neemt de rijst namelijk meer vocht op. Meng 

er de ananas door en laat nog 10 minuten staan zodat de rijst kan wellen en de smaak 

van ananas over kan nemen. Serveer de tofu op de rijst. Serveer met fijngeraspte wortel.

Benodigdheden: Voor de rijst:

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”

zoals dat tegenwoordig heet. 

De belangrijkste is Altijd in uw 

buurt. We bedoelen hiermee 

dat we letterlijk in de buurt, 

dus wijk, zijn maar het heeft 

ook in de betekenis van: wij 

zijn in uw nabijheid. Met deze 

veiligheid en het respect naar 

elkaar, als een belangrijk ken-

merk van A.G. Bodaan, ben ik er 

van overtuigd dat A.G. Bodaan 

een plek is waar het heel goed 

is om te wonen.” 

Twee feestweken maar liefst 

met op donderdag 2 juli (van-

daag) vanaf 14.00 uur een uit-

gebreide Zomermarkt, die bij 

mooi weer natuurlijk buiten 

zal plaatsvinden. Voor perso-

neel, vrijwilligers en uiteraard 

de bewoners zijn er diverse 

leuke bijeenkomsten gepland 

de komende dagen. Zondag 12 

juli is er ’s middags een optre-

den van Willeke D’ Estell als af-

sluiting van het jubileumfeest. 

In het uitgebrachte jubileum-

boekje wordt door bewoners, 

vrijwilligers en personeel te-

ruggekeken in de jaren. Zo ook 

door Agnes Linders die als hui-

dige directiesecretaresse van 

Ger Mulder maar liefst 31 jaar 

kan terugblikken. Het is leuk 

dergelijke verhalen te lezen en 

te ervaren dat de tijd toch zeer 

snel gaat. De komende feest-

weken zullen in Huize Bodaan 

nog vele verhalen de ronde 

doen. Een prima manier om 

een 50 jarig jubileum te vieren.

A.G. Bodaan 1959
Tijdens de officiële opening van A.G. Bodaanstichting, nam burge-

meester Van Fenema het woord. Hij was trots op het gebouw dat hij 

een sieraad voor de omgeving noemde. Namens het gehele gemeen-

tebestuur en de bevolking van Zandvoort bood hij de bewoners de 

beste wensen aan. Het gebouw werd ontworpen door de architecten 

J.J. Hornstra en J. Boudewijns. De plannen werden in 1953 ingediend, 

maar het zou nog vijf jaar duren voordat met de bouw een aanvang 

kon worden gemaakt. In 1959 bevatte het bejaardencomplex 14 lats, 
16 eenpersoons- en 17 tweepersoonskamers, een ziekenkamer, kamers 

voor inwonende personeelsleden en een flat voor de directrice.

A.G. Bodaan toen en nu
A.G. Bodaan 2009 
A.G. Bodaan in de gemeente Bentveld/

Zandvoort is een woonzorgcentrum en 

maakt deel uit van Stichting ZorgContact. 

Daarbij horen ook de seniorenwoning die 

eventueel deelnemen aan diverse acti-

viteiten en gebruik kunnen maken van  

de thuiszorg ZorgContact. Over niet al 

te lange tijd zullen de nieuwe apparte-

menten van Duinkraal in gebruik worden 

genomen. 

In aanwezigheid van talrijke autoriteiten, o.a. wet-

houder A. Kerkman en verschillende leden van de ge-

meenteraad, werd dinsdagmiddag (1 september) of-

icieel in gebruik genomen het bejaardentehuis A.G. 
Bodaanstichting aan de Bramenlaan te Bentveld. 

Na een welkomstwoord van de heer Thoden van 

Velzen, voorzitter van het bestuur, sprak burgemees-

ter Van Fenema er zijn verheugenis over uit, dat het 

bestuur toch nog tot een “oficiële” opening was over-
gegaan, ondanks de geruisloze inbezitneming door 

de bewoners. Spreker toonde zich zeer verrast over 

de totstandkoming en had van zijn plannen dit object 

geschrapt. Het pad van een burgemeester gaat niet 

altijd over rozen, doch deze dag beschouwde de eerste 

burger als een mooie roos. Spreker achtte het vraag-

stuk over bejaarden niet ernstig en meende dat dit 

probleem vanzelf zou worden opgelost. Hoofdzaak 

blijft toch dat de bejaarden zelf hun weg weten te 

kiezen, natuurlijk met medewerking van anderen. 

Leuk is het zeker om terug te lezen hoe het 50 jaar geleden 

allemaal is begonnen. Een verslag van de opening was te 

lezen in het Zandvoorts Nieuwsblad van 4 september 1959: 

Winters van A.G. Bodaan. Zij 

was op zoek naar een tekst-

schrijver voor het jubileum-

boekje en de ‘match’ was snel 

In het kader van het 50 jarige bestaan van het zorgcentrum is een jubileumboekje ge-

maakt. De redactie van dit boekje, met tal van anekdotes en foto’s van de afgelopen 50 

jaar, is belangeloos verzorgd door tekstbureau Alles Zwart op Wit uit Spaarndam.

Jubileumboekje voor 50 jaar Bodaan

Elly Peijs temidden van Ria Winters en Agnes Linders van de Bodaan 

Elly Peijs van Alles Zwart op 

Wit bezocht vorig jaar de 

Beursvloer Haarlem 2008 en 
werd daar benaderd door Ria 

gemaakt. In de afgelopen pe-

riode hebben ze intensief en 

heel plezierig samengewerkt 

om het jubileumboekje te re-

aliseren. 

Peijs: “In het kader van het 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen sponsor ik re-

gelmatig maatschappelijke 

organisaties met tekstredac-

tie voor diverse projecten. Zij 

hebben weinig of geen bud-

get om een professional in te 

huren en het kost mij relatief 

niet veel tijd. Op deze manier 

kan ik mijn steentje bijdragen 

en het is zulk dankbaar werk!”
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Kennemer Real Estate
eal Estate

Van Ostadestraat 21B/C 
Zandvoort

Op gewilde locatie in de oude 
dorpskern gelegen sfeervolle 
hoekwoning met garage/werk-
ruimte en beschutte achterplaats, 
direct nabij het centrum aan de 
rand van het Groene Hart.

Bijzonderheden:
Garage/werkruimte.•	
Luxe keukeninrichting.•	
Speelse indeling.•	
Bouwkundig gekeurde woning.•	
Totale woonopp. ca. 100 m².•	

Schuitengat 1A te Zandvoort

Slechts door de promenade wordt 
dit 2-kamerhoekappartement met 
klein terras en fraai zeezicht 
gescheiden van het strand. NS-
station, winkels en dorpscentrum 
bevinden zich in de dir. nabijheid.

Bijzonderheden:
Goede verhuurmogelijkheden.•	
Luxe badkamer en moderne  •	

 keuken.
Servicekosten €225,-•	 p/m, inclusief 

 stookkosten.
Gunstige ligging met zeezicht•	

Indeling: o.a. garage/werkruimte 

met veel bergruimte, woonk. met 

openhaard en luxe open keuken 

v.v. dive. app., patio, 2 slaapk., 

mod. badk. met ligbad, douche, 2e 

toilet en wastafel.

Indeling: o.a. bergruimte, woon-

kamer met mod. open keuken 

v.v. div. app., luxe badkamer met 

stoomcabine/douche, wandclo-

set, bidet en wastafel, slaapka-

mer.

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

info@k-re.nl - Telefoon: 023 - 531 5310 - www.k-re.nl

Wateringweg 87 - 2031 EG Haarlem - Fax: 084 - 723 9906

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 27 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 23 juni en de 

verdere in week 26 door het college genomen besluiten zijn 30 

juni vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 

Balie en op de website. 

Verwijdering wrak

De gemeente bereidt de verwijdering van een caravan voor 

die in de Ampèrestraat in de Gemeente Zandvoort staat. 

Deze caravan wordt hoogst waarschijnlijk gebruikt als illegale 

slaapplaats. Omwonenden, die hun hond uitlaten, zien af en 

toe buitenlandse mensen zich ophouden in de omgeving van 

deze caravan. De gemeente heeft de caravan bestempeld als 

zijnde wrak. De handhavers van de gemeente zullen in week 

28 deze caravan verwijderen. 

 

Fietsbeleidsplan 2009

In de vergadering van 21 april 2009 heeft de gemeenteraad 

van Zandvoort het Fietsbeleidsplan 2009 vastgesteld. Deze 

ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op 

de website. Het Fietsbeleidsplan 2009 omvat het beleid waar 

de gemeente Zandvoort op in gaat zetten op het gebied van 

fietsinfrastructuur en fietsvoorzieningen.

Ontwerptekening fietspad Frans Zwaanstraat 

Gemeente Zandvoort is van plan een nieuw, recreatief fietspad 

aan te leggen langs de Frans Zwaanstraat. De Provincie heeft 

het pad als ontbrekende schakel in het recreatief fietsnetwerk 

staan en ondersteunt de aanleg financieel vanuit middelen 

voor de Bereikbaarheid van de Kust. 

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de ont-

werptekening van deze eerste fase van het recreatief fietspad 

langs de zuidrand op16 juni 2009 vastgesteld. Van 22 juni t/m 

2 augustus 2009 hangt de ontwerptekening zes weken ter 

inzage in de hal van het gemeentehuis. Ook kunt u de ont-

werptekening inzien op de website van de gemeente onder 

Actueel/Plannen en Projecten/Fietspad Zandvoort Zuid. Deze 

inspraak is alleen over het voorlopige ontwerp. In een later 

stadium wordt nog een officiële procedure gevoerd om het 

fietspad te realiseren. De gemeente nodigt u hierbij van harte 

uit te reageren op dit ontwerp. Op basis van de reacties wordt 

gekeken of het ontwerp verbeterd kan worden.

Tot 3 augustus 2009 kunt u schriftelijk uw reacties indienen op 

het gemeentehuis, ter attentie van de afdeling Ontwikkeling 

en Beheer, o.v.v voorlopige ontwerp Fietspad Frans Zwaanstraat. 

De gemeente heeft de buurt een brief gestuurd. De brief en 

de ontwerptekening staan op de website van de gemeente.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Herman Heijermansweg 2, plaatsen kleinschalige windener-

gie-installatie op dak, ingekomen 22 juni 2009, 2009-096Rv1e-

fase.  

- Zeestraat 54, Achterweg 24, gedeeltelijk vergroten apparte-

mentencomplex, ingekomen 24 juni 2009, 2009-098Rv.

Bentveld:

- Bentveldweg 7, vergroten bestaande dakkapellen, ingekomen 

19 juni 2009, 2009-095Lv.

Verleende vergunningenaanvragen

Kapvergunningen verleend 

- Haarlemmerstraat naast perceel 53, bomen zijn in slechte 

staat, zaaknr:2009-1213

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen 

hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-

ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling 

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen 

van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een 

schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president 

van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft 

bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek 

om voorlopige voorziening indienen bij de president van 

de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient 

vergezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 

wordt griffierecht geheven.

Verkeersbesluit ten behoeve van de taxistandplaatsen in 

het centrum 

Het college van B&W heeft het verkeersbesluit genomen 

voor het aanwijzen van drie taxistandplaatsen in het cen-

trum. 

Deze taxistandplaatsen worden aangeduid met het bord 

E05 en het onderbord O506 met de tekst “van 20.00 tot 

08.00 uur” van bijlage I van het Reglement Verkeersregels 

en Verkeerstekens 1990 bij:

- De kleine Krocht ten westen van het Raadhuisplein;

- De Haltestraat ter hoogte van nummer 27;

- De Haltestraat aan de zijkant van Zeestraat 64; 

Het college heeft besloten deze parkeervakken aan te wijzen 

als taxistandplaatsen van 20.00 ’s avonds tot 8.00 uur ’s 

ochtends. 

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 

bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 

t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 

klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 

Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 

Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 

verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

www.sportinzandvoort.nl

“De Sportraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college”

Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 

om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Zorg dan dat u altijd uw ZandvoortPas kunt laten zien. Want in veel Zandvoortse  

winkels kunt u profiteren van aantrekkelijke voordelen.

De ZandvoortPas 2009 is geldig t/m 31 december 2009.

Pashouders opgelet: 
Voor slechts € 5,00 kunt u nog uw 
ZandvoortPas 2008 verlengen, 
zodat u tot en met 31 december kunt  
blijven profiteren van vele voordelen 

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas. 
Voor slechts € 7,50 kunt u tot en met 31 december 
profiteren van heel veel leuke aanbiedingen!

De familie Driehuizen noDigt zaken relaties,  
vrienDen en klanten uit voor een afscheiDs-borrel.

met trots kijken wij terug op De carrière van onze  
moeDer, mevrouw m. Driehuizen, voor velen van u, rietje.
zij heeft ruim 63 jaar met veel plezier op het  
stranD gewerkt, waarvan ruim 50 jaar in haar  
eigen stranDpaviljoen jac. Driehuizen.

De borrel zal plaatsvinDen op vrijDag 3 juli   
in stranDpaviljoen jac. Driehuizen.

van 17.00 uur tot 20.00 uur bent u van harte welkom.
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Zaalvoetbaltoernooi weer ten einde Cheque Sonderland
voor OCK Het Spalier

HBS uit Bloemendaal wint beachhockeytoernooi

Germain Vanenbrug (L) dolt een tegenstander

Vlnr. Mirjam Vrees, Loet van Elmpt en Cock Zwemmer

Gevaarlijke situatie bij het doel

Administratiekantoor 

 K. Willemse

Alessandro SPA & Beauty 

 Zandvoort

Algemene uitvaartbegeleiding 

 Zandvoort

Autobedrijf KariMo

Autobedrijf Zandvoort 

Beach Club Tien

Bertram & Brood

Bloemsierkunst Jef & 

 Henk Bluijs

Café Fier

Café Neuf

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Chin Chin

Circus Zandvoort

Club Nautique

Dierenarts Dekker

Dorsman Assurantiën

adverteerders

Greeven, Makelaardij o.g.

Groenestein & Schouten 

 Fin. diensten

Hugoos

Hypotheekshop

Jan Drommel

Kennemer Real Estate

Méer Hypotheken

P. van Kleeff

Pluspunt Boomhut

QuatroBT

Riche aan Zee

Sea Optiek

SMV Computerreparaties

Strandpaviljoen 24
Strandpaviljoen Driehuiz-

 en nr 21

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken Glaszettersbedrijf

VVV Zandvoort/

 Zandvoort(A)Live

voetbal golf

beachhockey

Het 39e zaalvoetbaltoernooi heeft een prachtige finaledag opgeleverd. Vijf wedstrijden 

in vijf categorieën met als klap op de vuurpijl de grote finale tussen Danzee 2 en Hof van 

Heemstede. Een waar spektakelstuk waarna Danzee 2 de beker omhoog kon houden.

Golfclub Sonderland heeft van 10 tot en met 17 juni een 

‘Goed Doel 8-daagse’ georganiseerd. Bij elke wedstrijd 

stond een gesloten bus op de wedstrijdtafel teneinde zo-

veel mogelijk geld op te halen. Het goede doel was deze 

keer het Orthopedagogisch Centrum Kennemerland (OCK) 

Het Spalier en met name voor de vestiging in Zandvoort. 

Zowel bij de dames als bij de heren is het beachhockeytoernooi bij strandpaviljoen Zout 

van afgelopen zondag gewonnen door de teams van HBS uit Bloemendaal. Het toernooi 

was een kwalificatietoernooi voor de finale die op 2 augustus in Scheveningen zal worden 

gespeeld. Alleen de winnaars kwalificeerden zich daarvoor. Het enige Zandvoortse team, 

een herenteam, kon geen potten breken.

Stam en Verhoeven winnen 
(Kl)ab v.d. Moolentoernooi

Ard Keff twee keer tweede

Scouting Labelterrein het Naaldenveld wegens jubileum in het zonnetje gezet 

De longest drive bij de man-

nen werd geslagen door Harry 

van der Pas, bij de vrouwen was 

het Caroline van der Moolen 

die bal het verste wegsloeg. 

“Op Zolder heb ik altijd moei-

te om de juiste afstelling te 

vinden, wat te maken heeft 

met de bouw van de auto 

en mijn rijstijl”, aldus Keff. 

Het hinderde de rijder dat 

hij daardoor niet te snel op 

het gas kon trappen bij het 

Het bijzondere receptiegas-

tenboek, een reuze houten 

jenga spel, werd door velen 

getekend. Zo ook door bur-

gemeester Niek Meijer en 

Maurice Rie-

m ersma leg-

de de bal op 

hole D3 op 

circa ander-

halve meter 

van de pin, 

w a a r m e e 

hij de ne-

ary won. De 

w e e r s o m -

standighe-

den waren ideaal, al hadden 

enkele deelnemers last van 

de hoge temperaturen. Het 

officieuze kampioenschap 

van Zandvoort, waar dit keer 

uitkomen van de bochten.

De vrije training werd ge-

bruikt om in een ritme te 

komen en te kijken welke af-

stelling het meest geschikt 

voor zijn BMW kon zijn. Keff 

sloot die training af met 

zijn vrouw. Onder toeziend 

oog van gasten, buurtbewo-

ners, kampeerders en vrijwil-

ligers hielden onder andere 

beheerder Peter Staats, wet-

Het elfde (Kl)ab van der Moolen golftoernooi op de baan van Spaarnwoude is gewonnen 

door Sander van der Stam en Alex Verhoeven. Van der Stam eindigde als eerste in de ca-

tegorie van de lage handicappers. Hij liep een imponerende ronde met 40 stablefordpun-

ten. Alex Verhoeven had zelfs nog twee punten meer in de tweede categorie. Bij de dames 

eindigde Ingrid van Leeuwen als eerste.

De problemen die tijdens het raceweekend in juni optra-

den met de BMW E30 kwam Ard Keff dit keer op het circuit 

van Zolder niet tegen. Nu was het meer een licht overstuur 

probleem wat de lange Zandvoorter parten speelde.

Na een halve eeuw wachten kon vrijdag 26 juni het 50 jarig jubileumweekend van start 

gaan! Alsof het nog niet genoeg was dat er een gevarieerd programma te beleven was op 

het terrein zelf, scheen zaterdag 27 juni juist tijdens de receptie de zon op het buitenpodium. 

golf autosport

bijna zestig golfers aan deel-

namen, werd wederom ge-

organiseerd door de uitbater 

van het Gemeenschapshuis, 

Ab van der Moolen. Hij reikte 

ook de prijzen uit, beschikbaar 

gesteld door diverse sponsors. 

Eindstand A-cat. 1. Sander van 

der Stam 39 pnt, 2. Fred Paap 

39, 3. Gerard Scholten 37, 4. 
Nanfred Bakels 36, 5. Dennis 

van der Stam 34.
B-cat: 1. Alex Verhoeven 42 pnt, 
2. Ron Kaales 42, 3. Henk van 
Leeuwen 40, 4. Joop Puijpe 40, 
5. Roel Deesker 37.

een derde tijd. De kwalifica-

tie verliep beter. Lange tijd 

stond hij bovenaan, maar in 

de laatste fase dook een an-

der toch nog onder zijn tijd, 

waardoor de tweede plek 

het hoogst haalbare was.

De tweede plaats liep als 

een rode draad door deze 

racedag. Keff had moeilijk-

heden in de eerste race. “Ik 

kreeg de auto niet goed in de 

tweede versnelling en ver-

loor bij de start al twee plek-

ken”, aldus de Zandvoorter. 

Uiteindelijk moest hij zich 

met een tweede plaats te-

vreden stellen. In overleg 

met de technici werd de 

auto niet veranderd voor de 

tweede race. Maar wat Keff 

ook probeerde, hij was niet 

in staat de eerste plaats te 

bemachtigen en dus was 

er weer een tweede plaats. 

“Ondank dat de winst er 

niet in zat, ben ik toch tevre-

den met het resultaat. Ook 

ben ik blij dat de problemen 

van de vorige racedag waren 

opgelost”, aldus het eind-

oordeel van Keff.

houder Ton Bruggeman van 

gemeente Bloemendaal en 

wethouder Gert Toonen van 

gemeente Zandvoort een 

toepraak.

Winnaars Sander van der Stam (rechts) en Alex Verhoeven

Ard Keff in zijn BMW

Naaldenveld vrijwilligers van nu en toen bij elkaar

De avond begon met de fi-

nale tussen de jeugdteams 

van Circus Zandvoort en 

Number Nine Design. Het 

leverde een uitermate span-

nende strijd op die pas na 

penalty’s met 8-7 verrassend 
door Circus Zandvoort werd 

gewonnen. De eerste klasse 

werd een strijd tussen café 

Oomstee en DIT bouw en 

techniek. Op voorhand werd 

Mede door een extra do-

natie van het bestuur van 

Sonderland, kon op 24 juni 
het mooie bedrag van € 750 

aan OCK Het Spalier wor-

den overgemaakt. Namens 

Sonderland overhandig-

den Mirjam Vrees en Cock 

Zwemmer de cheque aan 

teamcoördinator Loet van 

Elmpt. Het geld zal vooral 

worden gebruikt voor de ex-

tra uitgaven die bij het jaar-

Negen dames en drie he-

renteams hadden zich voor 

dit toernooi ingeschreven, 

althans kwamen opdagen. 

Want een aantal teams 

kon door het treinonge-

luk bij Halfweg niet naar 

Zandvoort komen. Op twee 

velden van 50 bij 25 meter 

en op mul zand werd het 

toernooi afgewerkt in een 

wat studentikoze sfeer. Toch 

was het spelletje beachhoc-

key, dat sinds een jaar of vier 

bestaat en met een zachte 

dat een ongelijke strijd, aan-

gezien DIT met spelers als 

Barry Paap, Mark v.d. Berg en 

ander bekende Zandvoortse 

voetballers speelde. Zij won-

nen dan ook afgetekend 

met 1-7. In de hoofdklasse 

kon favoriet Air Force zich 

tegen het jeugdige Pension 

Blankenbil niet staande 

houden. Na een gelijkop-

gaande strijd zegevierden 

bal ter grote van een hand-

bal wordt gespeeld, het 

aanzien alleszins waard. 

Wel zijn er tussen het spel 

van de dames en de heren 

verschillen op te merken. 

Waar de dames veelal over 

de grond spelen, hetgeen 

knap lastig is, spelen de he-

ren veel met scoops (hoge 

bal) waardoor er mooie 

spelmomenten voor de 

doelen ontstaan. Na afloop 

genoot iedereen nog van 

de bijbehorende barbecue. 

Jammer dat er niet wat 

meer ruchtbaarheid aan 

is gegeven, dan zouden er 

waarschijnlijk meer teams 

en toeschouwers zijn ge-

weest. Volgend jaar beter.

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”

lijkse zomerkamp nodig zijn. 

Hierbij kan gedacht worden 

aan dure bezoekjes aan at-

tracties zoals De Efteling of 

het Dolfinarium of gewoon 

een lekker ijsje toe. In de edi-

tie van 21 mei heeft de krant 

al uitgebreid aandacht be-

steed aan OCK Het Spalier 

en de professionele hulp die 

aldaar geboden wordt aan 

kinderen in de leeftijdscate-

gorie 6 tot en met 13 jaar.

de pensionhouders in de 

laatste minuut met 3-4.

De eerste divisie werd een 

prooi voor Bibi for Shoes, zei 

het met de hakken over de 

sloot. Chin Chin liet zich niet 

zomaar naar de slachtbank 

leiden en verloor nipt met 4-5. 
Coach Ben Alferink van Bibi for 

Shoes had het hele toernooi 

al zijn overredingstechnieken 

nodig om zijn getalenteerde 

jonge team aan het voetbal-

len te krijgen. Vrijdagavond 

ging het weer bijna mis maar 

uiteindelijk kon hij alsnog vol 

trots zijn spelers feliciteren.

Zaalvoetballen zoals het be-

doeld is, werd in de grote 

finale getoond. Danzee 2 

had niemand minder dan 

Germaine Vanenburg inge-

huurd en dat is echt ‘top of 

the bill’! wat deze man met 

een bal kan grenst aan het 

ongeloofwaardige. Snelheid, 

inzicht, techniek komen bij 

hem samen en dat toonde 

hij meermaals, waarbij regel-

matig een applaus losbarste. 

Maar hij niet alleen. Ook een 

Joost Cornelisse was weer in 

supervorm en werkte keihard. 

Zandvoorter Geoffrey Bloem 

was goed voor een aantal 

spectaculaire reddingen maar 

moest toch 5 keer naar het 

net, waaruit blijkt dat tegen-

stander Hof van Heemstede, 

finalist van de eredivisie van 

vorig jaar, niet zomaar een 

team is. Vanenburg hield zich 

nog rustig maar zorgde er wel 

voor dat Danzee 2 met 7-5 

de grote beker in ontvangst 

mocht nemen.

Cadeaus
De cadeaus, waaronder bos-

werkgereedschappen en een 

vrij te besteden bedrag, wer-

den enthousiast in ontvangst 

genomen. Rentmeester 

Fedde Boersma van Scouting 

Nederland zette de ruim der-

tig vrijwilligers in het zonne-

tje. Een buurtbewoonster die 

duidelijk verrast was door de 

schoonheid van het terrein 

en het enthousiasme van de 

vrijwilligers, had spontaan 

een lied gemaakt over het 

kampeerterrein. Het bijzon-

dere herinneringkunstwerk, 

een groot houten, beschilderd 

jubileumbord gemaakt door 

Kees van Wijngaarden en Ko 

Luijkx, werd onthuld en zal op 

het Naaldenveld een opval-

lende, blijvende plaats krijgen.

Gezellig feestweekend
Het Scouting Labelterrein is 

sinds 1959 aan de Zuidlaan in 

Bentveld gevestigd. Jaarlijks 

worden er bijna 20.000 over-

nachtingen gedraaid. Dit jubi-

leum weekend waren er bijna 

200 scouts die het feest mee-

vierden. De vossenjacht in het 

18 hectare grote bos, was een 
gezellige zoektocht voor veel 

kinderen. De scouts konden 

deelnemen aan verschillende 

workshops. Het leren snijden 

van een houten lepel was 

een drukbezochte activiteit, 

evenals het boomstam koken. 

GPS uitleg werd meteen ge-

volgd door een korte tocht in 

het bos. Ondanks dat enkele 

scouts er ongewild een lan-

gere tocht van maakten was 

het enthousiasme er niet 

minder om. 

Kampvuur
Na een heerlijke barbecue 

werd het kampvuur opge-

stookt en zette een super 

actief trio een fantastisch 

kampvuurprogramma neer. 

Kampvuurleider Lindo de 

Mol en zijn bevallige assi-

stente Vanessa hadden in 

telkens wisselende outfits 

de volle aandacht van het 

publiek. Hier werd ook het 

lied van de buurbewoon-

ster ten gehore gebracht. 

Sfeervol gitaarspel van 

Guus Bluijs maakte er een 

kloppend geheel van. 

Met een soms wat sla-

perige blik sloten de vrij-

willigers het weekend op 

zondagochtend af met een 

gezamenlijk ontbijt. Het 

was even doorbijten om al-

les weer op te ruimen maar 

met een moe en zeer vol-

daan gevoel ging iedereen 

weer naar huis. Op naar het 

volgende jubileum!
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GARAGE TE HUUR 
aan de VAN GALENSTRAAT  

Huurprijs   €  118.-- p. maand

Voor meer informatie 

bel Johan van Strien 

van onze afdeling verhuur, 

023 - 5732880 

Boulevard Paulus Loot 93
Deze prachtige vrijstaande villa ‘De Stormhoek’ is gelegen aan het laatste 
gedeelte van de zuid boulevard en heeft uiteraard uniek zeezicht aan de voorzijde 
en de achterzijde biedt fraai uitzicht over het glooiende duinlandschap. 

Perfecte gezinswoning op unieke locatie•	
5 slaapkamers en een studeerkamer•	
Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing•	
Garage voor 2 auto’s•	
Woonoppervlakte ca. 210 m²  •	
Perceeloppervlak 860 m²•	

Vraagprijs € 1.595.000,-- 

Rhododendronplein 1, Heemstede
In de geliefde bloemenbuurt gelegen 20-er jaren, lichte en zonnige 
tussenwoning met een bijzondere speelse indeling, 3 slaapkamers en royale 
vliering. De bijna 7m. brede woning is gelegen aan een sfeervol plein met veel 
groen en er zijn geen directe overburen. De royale (19x11) achtertuin (Z) met 
schuur en achterom grenst aan een groene oase van zeer grote binnentuinen 
en heeft de hele dag zon. 

Woonoppervl. ca. 140 m², perceeloppervl. 262 m²•	

Vraagprijs € 439.000,-- 

Hogeweg 22/23 
Dit  luxe uitgevoerde penthouse is in het kleinschalige complex Westerduin 
gelegen en beschikt over een lichte woonkamer met eetkamer, studeerge-
deelte, ruime slaapkamer, zonnig terras op het zuidwesten met zeezicht, fraaie 
badkamer met o.a. whirlpool en een luxe Gaggenau keuken voorzien van 
allerhande inbouwapparatuur. 

Goed onderhouden en zo te betrekken!•	
Zee-en duinzicht•	
Mogelijkheid tot het creëren van een extra slaapkamer•	
Complex met lift•	
Elektrische screens en zonwering•	
Geheel voorzien van dubbele beglazing en hardhout kozijnen•	
Woonoppervlakte ca. 95 m² (incl. terras)•	

Vraagprijs € 349.000,-- 

Brederodestraat 28
Heerlijk wonen in een vrijstaand huis aan de mooie Brederodestraat! 
Deze sfeervolle woning, gebouwd in 1914, heeft alle ingrediënten in zich om 
echt “thuis” te komen; een woonkamer met serre, open haard, boekenwand, 
eetkamer met openslaande deuren naar de romantische achterplaats met 
privacy. ….. Kortom, wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging om zelf de 
sfeer te komen proeven.

Zeer goed onderhouden en goed geïsoleerd•	
Originele paneeldeuren in alle vertrekken•	
Gunstig gelegen nabij zuidduinen, strand, winkels en openbaar vervoer•	
Gebruiksoppervl. ca. 110 m², perceeloppervl. 139m²•	

Vraagprijs € 375.000,-- 

De Schelp 16
Op de begane grond gelegen 3-kamer recreatiewoning. De grootste troef 
van dit hoekappartement is de grote tuin op het zuidoosten, deels betegeld 
deels voorzien van gras. Complex De Schelp is rustig gelegen (enkel 
bestemmingsverkeer), beschikt over een riante binnentuin en men kan hier nog 
vrij parkeren voor de deur! 

Geschikt als beleggingsobject of tweede woning•	
Wordt gestofeerd/gemeubileerd opgeleverd•	
Appartement is voorzien van CV- installatie•	
Op loopafstand van uitgestrekt duingebied•	
Centrum en strand in nabijheid•	
Vrij parkeren!•	
Woonoppervlakte ca. 40 m²•	

Vraagprijs € 129.000,-- 

verkocht onder 

voorbehoud

Verkocht

uniek zeezicht
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Lekker uit je dak bij een ondergaande zon

Het is alweer het achtste jaar dat het grootste gratis strandfestival Zandvoort Alive 

wordt georganiseerd. Afgelopen zondag 5 juli vond het festival plaats bij de strand-

paviljoens Skyline, Bruxelles aan Zee en Mango’s Beachbar. 

“Ik SMS’en? Ik zou niet eens weten hoe dat moet.” Dat 

zei Jelle Attema naar aanleiding van de gebeurtenissen 

tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. 

Hans Drommel (VVD) suggereerde vorige week tijdens die 

vergadering dat hij een SMS-je van Attema zou hebben 

gekregen, waarin vermeld zou staan dat hij het terugtrek-

ken van zijn aanbod aan de gemeente heroverwogen zou 

hebben. Er zou weer met hem te praten zijn.

Zandvoort Alive 2009: 
Hoe een strandfestival bedoeld is

Attema heeft geen 
SMS verstuurd 

luisteren zijn. Voor ieder wat 

wils: bekende DJ’s, salsa, bal-

kan beats, disco, coverbands 

die meezingnummers spe-

len. Afgelopen zondag draai-

den de DJ’s Benny Rodrigues, 

Raymundo, Marnix en Sven & 

Tettero hun sets bij Mango’s, 

tevens was bij dit paviljoen 

heerlijke zomerse salsamu-

ziek te horen waarbij de heu-

pen flink werden geschud. Bij 

Bruxelles, waar het vrij rustig 

bleef, draaiden DJ’s dansbare 

beats uit de Balkan. Bij Skyline 

speelde eerst de Duitse pop-

band The Strobez, maar voor-

al de coverband JeWelste stal 

de show. De vele mensen in 

het publiek vermaakten zich 

uitstekend met de vele mee-

zingnummers. 

Lammers zegt dat hij naast 

muziek wel meer activiteiten 

rondom het festival zou willen 

organiseren, zoals theater en 

meer verrassende elementen. 

nadrukte tijdens de bewuste 

vergadering dat er wat hem 

betreft geen ruimte, geen 

geld en geen ambtelijke 

capaciteit is om opnieuw 

het traject te doorlopen. 

Schoorvoetend accepteerde 

hij de suggestie van de raad 

om alsnog een gesprek aan 

te gaan. Attema blijft ech-

ter bij de conclusie van het 

onderzoeksbureau dat de 

gemeente in de arm heeft 

genomen om te onderzoe-

ken of het een haalbaar 

project zou zijn. Daarin 

staat dat tentoonstellen 

van de collectie alleen op 

een A-locatie rendabel zal 

zijn. “Mij lijkt het pand waar 

vroeger McDonald’s in heeft 

gezeten een superlocatie. En 

wat mij betreft kan het ook 

prima in het Zandvoorts 

Museum. Afwachten wat de 

wethouder daar van vindt”, 

sluit Attema af.

5 239 20Actueel Actueel Rubriek Sport
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De Mannetjes

Truc met SMS

 ‘Is die VVD-er al gebeld 
door Wim Hildering?’

Verkeersbesluit bebording en 
verkeerstekens bij de 

Kortebaandraverij (16 juli).

door Stephanie Vork

Het was een tijd geleden 

dat het mooi zomers weer 

was tijdens Zandvoort Alive. 

Zondag kon men genieten 

van een prachtige zonson-

dergang en een lekkere tem-

peratuur. Er kwamen naar 

schatting 10.000 bezoekers 

op het festival af en alles is 

goed verlopen. Bas Lammers 

van Mango’s Beachbar 

kijkt tevreden terug op het 

strandfestival: “Zandvoort 

Alive is een relaxed evene-

ment, er hangt een goede 

sfeer. Ik ben geen enkele keer 

bang geweest voor ongere-

geldheden tijdens het festi-

val.” Al jaren werken dezelfde 

mensen van de politie en de 

beveiliging op het strandeve-

nement, en met succes. 

Zandvoort Alive is vooral een 

muziekfestival, waar verschil-

lende stijlen muziek te be-

“Natuurlijk kan er altijd met 

mij gesproken worden. Ik 

kan ook niet anders want 

ik heb een contract met de 

gemeente dat tot 1 okto-

ber aanstaande loopt. Als 

de wethouder een gesprek 

wil, dan kan hij dat zo krij-

gen. Ik blijf er alleen bij dat 

ik het doodzonde vind dat 

er zo lang zo moeilijk over 

mijn aanbod wordt gedaan. 

Daags na het bekend wor-

den van het terugtrekken 

van mijn aanbod, werd ik al 

door de gemeente Haarlem 

benaderd om de collectie 

daar tentoon te stellen. Ik 

kreeg toen direct de keuze 

uit drie locaties maar daar 

voelde ik niet veel voor. Ook 

waren er aanbiedingen uit 

de Verenigde Staten, die heb 

ik eveneens naast mij neer-

gelegd”, aldus Attema.

Wethouder Gert Toonen be-

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 28 :
Multikorn € 2,25

5 krentenbollen € 1,95 

week 29 : 
Allinson met walnoot € 1,25 

Saucijzenbroodje € 1,25

Stap ook eens binnen voor  
een lekker belegd broodje  
met één van onze heerlijke 
ambachtelijke salades en  

een lekker kopje koffie

Maar dat is alleen mogelijk 

met meer geld en dat is er nu 

niet. De meeste sponsoring is 

dit jaar stopgezet, vanwege 

de moeilijke financiële tijd. 

Bedrijven hebben geen geld 

meer voor sponsoring en 

daardoor heeft de organisa-

tie van Zandvoort Alive ook 

minder geld te besteden. “We 

proberen nieuwe sponsors te 

krijgen. Maar het lukt ons ge-

lukkig wel allemaal, omdat het 

festival inmiddels een goede 

naam heeft opgebouwd in de 

loop der jaren. Er komen ge-

noeg bezoekers op af om het 

festival door te laten gaan”, 

aldus Lammers, die de goede 

onderlinge samenwerking 

tussen de drie strandpavil-

joens nog eens benadrukt.

De volgende editie van 

Zandvoort Alive is op 8 en 9 

augustus met o.a. Kings of 

Leon, VanKessel, Hans Dulfer, 

DJ Chuckie en Don Diablo. 
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ZANDVOORT OPTIEK :

 

CARRERA 
ZONNEBRILLEN

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466



2 3

Zandvoortse Courant • nummer 28 • 9 JULI 2009

Foto: Tom Staphorsius

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: Printing People Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

De busbaan langs de boulevard Barnaart, die ervoor moet 

zorgen dat het openbaar vervoer van en naar Zandvoort zo 

snel mogelijk verloopt, moet veiliger. Dat is de conclusie die 

onder andere de beheerders van de campings in de duinen 

langs de busbaan trekken. Een ongeval afgelopen zaterdag, 

waarbij twee campinggasten van camping De Duinrand in 

hun auto werden geschept door een passerende Connexxi-

onbus, onderstreept de noodzaak. De gasten hebben rela-

tief lichte verwondingen overgehouden aan de aanrijding 

maar dat had terdege anders kunnen zijn.

De leden van het Zandvoorts college van B&W hebben 

de laatste jaren, in weerwil met hetgeen er in een regio-

naal dagblad stond, een keurig declaratiegedrag getoond. 

Volgens ingewijden in de Zandvoortse politiek heeft een 

Zandvoortse wethouder slechts één keer in de laatste drie 

jaar iets gedeclareerd. Dat was om iemand buiten het 

raadhuis te bedanken voor zijn medewerking. Een andere 

wethouder heeft slechts zijn reiskosten opgevoerd omdat 

hij van de gemeenteraad in zijn woonplaats Amsterdam 

mag blijven wonen.

De busbaan, die er nu al 

een aantal jaren ligt, heeft 

al voor veel gevaarlijke si-

tuaties gezorgd. De gasten 

van camping De Duinrand 

en camping De Branding 

moeten bij aankomst en 

Na de ‘bonnetjesaffaire’ in 

Groot Brittannië, hebben de 

landelijke ochtendkranten 

in Nederland bij de regering 

en de grote gemeenten, in 

de rug gesteund door het 

principe van openbaarheid 

van bestuur, het declaratie-

gedrag van de diverse col-

leges van B&W onderzocht. 

Slechts in enkele gevallen 

zijn kleine onrechtmatige 

declaraties aangetoond.

Wat er wel veelal in Zand-

vertrek de busbaan overste-

ken. Ook moeten de gasten 

die lopend naar het strand 

willen zeer oplettend zijn 

want de bussen razen met 

80 kilometer per uur (toe-

gestane snelheid) over de 

voort gedeclareerd wordt 

zijn werklunches van het 

college. Volgens de zegsman 

is dat echter volledig verant-

woord als dat met personen 

is die belangrijke zaken met 

de collegeleden te bespreken 

hebben. Volgens de regiona-

le krant is het stapeltje ‘bon-

netjes’ van de Zandvoortse 

bestuurders daardoor vele 

malen dikker dan dat van 

bijvoorbeeld Haarlem, waar 

zelden of nooit lunches wor-

den opgevoerd.

Busbaan noordboulevard moet veiliger

Keurig declaratiegedrag Zandvoorts college

baan. De uitgangen van de 

campings zijn dermate on-

overzichtelijk door begroei-

ing en aanwijsborden, dat 

buschauffeurs die overste-

kers nauwelijks in de gaten 

hebben of krijgen.

De beide campinghouders 

hebben al diverse keren 

geklaagd bij de provincie, 

die opdrachtgever voor het 

openbaar vervoer is, maar 

hebben tot nu toe nul op 

rekest gekregen. Het onge-

luk van zaterdag heeft er 

nu toe geleid dat er einde-

lijk maatregelen getroffen 

zullen worden. De provincie 

heeft aangegeven dat de 

maximale snelheid terug 

zal worden gebracht naar 

60 kilometer per uur en bij 

de kruisingen met de uit- en 

ingangen van de campings 

tot 30 kilometer per uur. 

Tevens zullen deze zomer 

nog borden en wegmarke-

ringen aangebracht wor-

den die de buschauffeurs 

en campinggasten alert 

moeten maken op mogelijk 

naderend gevaar. 

Ook de politieke partijen 

kunnen bepaalde zaken bij 

de griffie declareren. Meestal 

zijn dat representatieve kos-

ten van individuele raadsle-

den die ze via een bepaalde 

staat mogen indienen. Deze 

kosten worden dan tot een 

bepaald bedrag terugbe-

taald. Ook in dit declaratie-

gedrag heeft men tot op 

heden geen extreme geval-

len kunnen ontdekken in 

Zandvoort.

In de directe omgeving van 

Zandvoort zijn bepaalde za-

ken tegen het licht gehou-

den. Zo zou de burgemeester 

van Bloemendaal een ‘after-

party’ voor de organisatie 

van de dodenherdenking bij 

hem thuis hebben georgani-

seerd ter grote van € 218 en 

maakte de gemeente Velsen 

vorig jaar, ondanks het bezit 

van een dienstauto, voor  

€ 13.000 aan taxikosten.

is niet alleen de temperatuur in 

de raadszaal hoog. Ook de ge-

moederen zijn tijdens de laat-

ste raadsvergadering voor het 

zomerreces iets verhit. Mijn 

keus tussen raadszaal en tuin 

is niet moeilijk. Ik installeer me 

voor de raadsuitzending met 

radio en een glas wijn in de 

tuinstoel. De vergadering kan 

beginnen. 

Ondertussen doen de mussen 

zich tegoed aan het voer in het 

voederbakje aan mijn muur. 

Met de bloeiende rozenstruik 

als stopplaats tjilpen de mus-

sen vrolijk door het radiogeluid 

heen. Met de staartjes omhoog 

zitten ze eensgezind hun buik-

jes te vullen. Af en toe is er on-

enigheid aan de eettafel. Een 

uitslover pikt naar zijn buur-

man die een zijsprong naar een 

takje maakt. Plotseling keert de 

rust weer. Totdat opeens een 

duif als een Boeing 747 aan 
komt vliegen en zich tussen de 

vogeltjes wringt. Triomfantelijk 

kijkt hij naar de wegvliegende 

musjes. Gehaast pikt hij enkele 

zaadjes op. Inmiddels komt de 

meute tjilpers terug. Ze pikken 

het niet! 

Ondertussen gaat de raadsver-

gadering door. CDA en VVD ge-

ven hun mening over de voor-

jaarsnota. Ze zijn het niet eens 

met de financiële uitgaven. 

Het kan best minder. De ver-

gelijking met m’n mussen en 

de gemeente wordt steeds dui-

delijker. Iedereen eet z’n buikje 

vol maar wie betaalt straks 

het voer? Niet alle neuzen zijn 

gericht naar een kant en het 

geharrewar aan de raadstafel 

blijft. Snel proberen enkele nog 

een paar zaadjes mee te pik-

ken. Raadslid Drommel ploft, 

net zoals mijn duif, zich tus-

sen de kwetterende raadsle-

den en brengt het onderwerp 

geluidsmuseum Attema ter 

tafel. Een postduif zendt hem 

een berichtje dat Attema nog 

geïnteresseerd is. Intussen zijn 

de musjes klaar voor de vol-

gende bijeenkomst. Het voer 

is op en we moeten 

weer nieuwe voorraad 

kopen want ook mus-

jes moet je, net zoals 

raadsleden, koesteren.

cartoon Hans van Pelt

Volgens mij…
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten burgerlijke stand
27 JUNI - 3 JULI 2009

Geboren: 
Chrisje, dochter van: Jongenelen, Paul Hendrikus Nicolaas en: 

Bruining, Maaike

Nathalie Victoria Marie, dochter van: Steiner, Tomislav en: 

Castelli, Alice

Thijs, zoon van: Kamerbeek, Maurice en: de Groot, Saskia

Stijn, zoon van: de Haan, Martin en: Baanstra, Renée Martine

Luna, dochter van: Bakker, Vincent Dirk en: van Duijn, Diana

Gehuwd:
Vroom, Ronald Josef Nicolaas en van Kooten, Jasmijn 

Overleden:
Vroom, geboren van Veen, Catharina Maria, oud 90 jaar

Van Kempen, Johannes Marius, oud 87 jaar

Timmermans, Harmen, oud 94 jaar
Van Vliet, Patricia, oud 40 jaar
Van Baar, Bert Jan, oud 49 jaar
Groot, geboren du Pau, Gerritje Willemina, oud 92 jaar

Den Breejen, Lodewijk Ferdinand Alouisius, oud 82 jaar

Bode, Joyce Edith Elma, oud 58 jaar

ZONDAG 12 JULI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl 

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl 

10.30 uur Mevr. T. Boddaert 

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten 

politiebericht

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

juli w a t e r

Hoog Laag Hoog HoogLaag
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04.26
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06.19

06.51

07.25
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09.15

10.20
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1 4 . 1 0

14.34

1 5. 2 0

1 5 . 5 5

16. 45

1 7. 2 0

1 8 . 1 0

18.09

18. 45

1 9 . 1 5

19. 45

20.19

-

2 1 . 5 5

22.56

restaurant aan het strand

waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl

Reserveren:023-5713200

www.beachclubtien.nl

Keuken dagelijks
 geopend tot 22.00 uur

U bent van harte welkom

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer  

lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat  

van ons is heengegaan onze moeder, schoonmoeder, 

oma, en overgrootoma

Gerritje Willemina Groot – du Pau

~Mien~

weduwe van A.G. Groot

Haarlemmermeer, 29 mei 1917           Zandvoort, 30 juni 2009

Fred en Adrie

Ger en Henny

Cees en Bottsje

Kleinkinderen en 

         achterkleinkinderen

Correspondentieadres:

G.A. Groot

Paulus Potterstraat 12

1971 XN IJmuiden

De crematieplechtigheid heeft reeds plaatsgevonden.

Langs de stille waterkant

waar men zelden bloemen plant

waar men zelden bloemen ziet

daar bloeit slechts één vergeet me niet…

Onverwacht moeten wij afscheid nemen van 

onze lieve moeder en oma

Maria Verzijlbergen - Roelfsema

~ Mia ~

Jan Verzijlbergen †

19 december 1928 2 juli 2009

Sneller dan we hadden gedacht zijn ze weer bij elkaar.

 Edith en Jean

  Kim

 Jorien en Leo

  Robin, Leon

 Harriët en Ruud

Correspondentieadres:

Jorien Verzijlbergen

Bauduinlaan 17

1165 NE  Halfweg

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Voor een ieder die het wil horen, 
er is een nieuw Lipje geboren.
Voor wie het wil weten, 

hij gaat SENNE PIETER heten.

Wij feliciteren Anuschka en Martijn 
met de geboorte van hun zoon.

De trotse Opa en Oma Peter en Liesbeth Versteege 
(de Lip)

Helpende man krijgt 

zelf klappen
Even na middernacht is op de Van Speijkstraat een 46-ja-

rige man uit Zandvoort geslagen door een automobilist. 

Hij zag dat een stel in een auto ruzie met elkaar had en dat 

de vrouw hardhandig door de man uit de auto werd gezet. 

Hij probeerde de zaak te sussen. De bestuurder van de auto 

pakte echter een schep uit zijn auto en probeerde de man 

uit Zandvoort daarmee te raken. Er volgde een korte worste-

ling, waarbij de Zandvoorter werd geslagen. De automobilist 

ging er vandoor. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en 

de politie onderzoekt de zaak.
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Afgelopen maandag was het weer eens raak. Na een flinke stortbui stonden de bekende 

straten in het dorp weer blank. De optimistische geluiden van het berichtje op de ge-

meentelijke website, dat Zandvoort de regenbuien op 7 juli goed doorstaan heeft, klopt 

niet helemaal. 

Foto: Chris Schotanus

Haarlemmerstraat was weer voor even de ‘Haarlemmervaart’

ren konden daardoor niet 

met hun vrachtje door deze 

straat rijden. Met de inzet 

van brandweer en politie 

was na een uur de meeste 

ellende weer verholpen.  

ter stond zelfs tot aan 

enkele autodeuren. In de 

Koninginneweg kwamen 

de putdeksels omhoog en 

de vrachtwagens die het 

zand naar Noord vervoe-

Zoals gewoonlijk stond 

door een heftige hoosbui 

de Haarlemmerstraat in 

een mum van tijd weer 

eens tot ver over de stoe-

pen blank. Het rioolwa-

Zandvoortse straten weer blank

In de gemeente hangen op talloze plekken afvalbakjes. Deze zijn 

bedoeld voor klein afval van passanten. Afval dat op hun looproute 

ontstaat: een klokhuis, sigarettenpakje, snoepwikkel, hondenpoep-

zakje, papieren zakdoekje, ijsbekertje, en meer van dergelijke zaken. 

De bakjes zijn niet bedoeld voor huisvuil van omwonenden. Die wor-

den geacht hun afval gewoon in hun eigen rolemmer te gooien. Met 

regelmaat wordt de afd. reiniging geconfronteerd met overvolle 

afvalbakjes, terwijl ze net daarvoor geleegd zijn. Ze blijken dan vol 

gepropt te zitten met huisvuil. Jammer is dat. Andere gebruikers, 

waarvoor de bakken nou juist bedoeld zijn, kunnen het afval niet 

kwijt of proppen dat noodgedwongen in zo’n overvolle bak. Met 

als gevolg zwerfvuil. En dat is nou juist niet de bedoeling vanuit de 

ZANDVOORT SCHOON!?-gedachte.

EN WE HEBBEN EEN BAKJE, 
DAT HANGT AAN EEN PAAL… 

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Zomertentoonstelling  

De tentoonstelling ‘Horen, 

Zien en Zwijgen’ in de 

Agathakerk is door Marina 

Wassenaar officieel ge-

opend. Dichter bij Zee Ada 

Mol droeg een toepasselijk 

gedicht voor waarna de be-

langstellenden bij een ver-

frissend drankje de kunst 

van de 11 Zandvoortse kun-

stenaars konden bewonde-

ren. De tentoonstelling is 

zeer divers en bestaat niet 

alleen uit schilderijen maar 

ook uit glasobjecten, een 

quilt, beeldhouwwerken en 

gedichten. Verder kan men 

zich inschrijven voor een 

verhalenboekje. Elke 

zaterdagmiddag van 

14.00 tot 17.00 uur 
staat de kerkdeur 

open. Entree is gratis. 

De tentoonstelling 

blijft tot 29 augustus.

Koffers gezocht
Kunstvereniging BKZand-

voort is op zoek naar oude 

koffers die men wil gaan 

beschilderen of veranderen 

in een kunstobject. De kof-

fers worden gebruikt bij het 

thema ‘gestrande koffers’ 

bij de kunstmanifestatie 

Kunstkracht 12 in oktober. 

Oude, beschadigde, grote 

en kleine koffers kunt u af-

geven bij Ton Timmermans, 

Troelstrastraat 11, tel. 5717901.

Zoektocht zand
De graafwerkzaamheden 

voor de toekomstige par-

keergarage in het LDC zijn 

begonnen. Grote vrachtau-

to’s (zonder kenteken) rijden 

met hun laadbak het zand 

af en aan. Omdat het zand 

de gemeente Zandvoort 

niet uit mag, was oog en 

oor nieuwsgierig waar 

het zand gestort werd. In 

eerste instantie was het 

circuit een optie vanwege 

de rijrichting van de wa-

gens maar na enig speur-

werk blijkt dat al het zand 

naast het waterzuivering-

gebouw in Noord wordt 

gestort. Waarom het zand 

daar gestort wordt is nog 

een open vraag. Misschien 

voor een geluidswal of als 

opslagplaats voor even-

tuele huizenbouw in dat 

gebied?

Lekkere prijzen

Het echtpaar Ria en Wil 

van Houten uit Amstelveen 

was de winnaar van de 

derde prijs tijdens het 

Haringhappen bij Thalassa. 

Afgelopen week hebben 

de oud-Zandvoorters hun 

prijs, een volledig verzorg-

de lunch, verzilverd. Zij wa-

ren meer dan te spreken 

over de lunch, maar ook 

over het Haringhappen 

en over Thalassa. In een e-

mail naar de Zandvoortse 

Courant staken ze dat ook 

niet onder stoelen of ban-

ken. De Zandvoortse win-

nares van de eerste prijs, 

een volledig verzorgde 

dag bij Thalassa, heeft haar 

prijs ter beschikking van de 

stichting KiKa gesteld, die 

er een mooie bestemming 

voor heeft gevonden.

Pareltje in de duinen
RTV Noord-Holland is 

woensdag 8 juli gestart 

met een nieuwe, weke-

lijkse, 8-delige serie ‘Het 

Zandvoortjournaal’ over 

het racedorp en zijn inwo-

ners. Regisseur Patrick van 

Heezick gaat elke week op 

zoek naar inwoners die iets 

met het circuit hebben. Zo 

komt in de eerste afleve-

ring live commentator Rob 

Petersen aan het woord. 

Van kinds af aan komt hij 

op het circuit en rolde zes-

entwintig jaar geleden het 

vak in. Hij maakte mooie 

momenten mee, zoals de 

allereerste A1 Grand Prix 

in Zandvoort, maar ook de 

minder mooie. “Emotionele 

gebeurtenissen zijn de 

coureurs die er de volgende 

dag niet meer zijn. Ik heb 

al heel wat sterfgevallen 

meegemaakt. Gelukkig is 

er in de afgelopen twintig 

jaar veel veranderd.”

Opening Rekreade
Ook deze zomer is Rekreade 

in Zandvoort. Van 12 tot 

en met 24 juli worden er 
weer allerlei leuke acti-

viteiten georganiseerd. 

Zowel in het centrum van 

Zandvoort (Jeugdhuis) 

als in Zandvoort Noord 

(Pluspunt). Verder wordt, 

in samenwerking met de 

Protestantse kerk, een oude 

traditie in ere hersteld. Op 

zondag 12 juli is er een ge-

zinsdienst in de kerk, start 

10.00 uur en met mede-

werking van een band. 

Voor de kinderen is er een 

dansje en een spectaculai-

re poppenkastvoorstelling. 

Iedereen die het leuk vindt 

om de start van Rekreade 

te vieren of gewoon wie er 

van poppenkast houdt, is 

van harte welkom om deze 

dienst bij te wonen. Voor de 

allerkleinsten is er opvang. 

Het Rekreade programma 

is te vinden op pagina 10 in 

deze krant.

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

NIEUW

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

Zomerse taferelen!

Gezocht: beschaafde nachtreceptionist; oproepkracht voor 1 a 2 nachten in de 

week. U bent verantwoordelijk voor de gasten en er is een beperkte lijst van 

opruim- en schoonmaakzaken. U werkt van 23.00 uur tot 07.00 uur ’s morgens. 

Ideaal voor een student of een gepensioneerd iemand. 

We look for a reliable night porter for 1 or 2 nights a week. You do some cleaning 

and preparing breakfast, but there is time enough for f.i. study or you watch the tv 

in the reception. Working hours from 23.00 till 7.00 

Contact: Floris Faber, tel. (023) 5715541, e-mail: info@hotelhoogland.nl  

Hotel Hoogland | Westerparkstraat 5 | 2042 AV Zandvoort (The Netherlands)

Hotel Hoogland ***
Aan de voet van de watertoren. Dertig kamers, 3 sterren, het gehele jaar geopend.  

Kerkstraat 14, 

2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

7 dagen per week

Geen zin om te kokkerellen?

Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen voor ieder wat  

wils, zoals broodjes, saté,  

spareribs, diverse visgerechten  

of een uitgebreid diner.

U kunt het zo gek niet bedenken!

Bel: 5712102 
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

Wij zijn op zoek naar een 

zelfstandig werkend kok
 

Voor sollicitaties kunt u bellen: 06-53358217

Wij zijn geopend van donderdag t/m maandag 
Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl
Jeroen en Bart Schuitenmaker, tel: 023-8223780

Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top zorg

Heeft u thuiszorg nodig? Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten

Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en 

verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht geven aan de cliënt

Wij bieden: Verpleging en verzorging

  Huishoudelijke verzorging

  Terminale thuiszorg

  Psycho-sociale begeleiding

Met een persoonsgebonden budget, het PGB, kunt u bij Top Thuiszorg 

zorg inkopen afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie. 

Wij komen vrijblijvend en kostenloos bij u langs om uw vraag te bespreken. 

Voor informatie kunt u bellen met A. Hijner, 023-5714635 of 06-52022639

Familie Driehuizen  

wil ieDereen hartelijk beDanken 

voor De Fantastische jaren op 

het stranD en De  

overwelDigenDe belangstelling  

bij De aFscheiDsborrel

Familie Driehuizen  

beDankt nanFreD bakels voor 

alle steun in De aFgelopen jaren 

en nick ten broeke voor zijn  

proFessionele begeleiDing  

bij De verkoop

Familie Driehuizen  

wenst jan paap en Familie  

veel succes en een  

zonnige toekomst  

in stranDpaviljoen 21

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Het feest TMF in de Mix, dat de populaire televisiezender TMF afgelopen vrijdagavond bij 

discotheek Chin Chin in de Haltestraat organiseerde, kwam pas laat op gang maar daarna 

was het dan ook wel direct een heel echt feest!

De langst ‘zittende’ strandpachter van Zandvoort, heeft 

afscheid genomen. De emoties liepen vrijdag tijdens de af-

scheidsreceptie van ‘Rietje’ Driehuizen hoog op. Maar liefst 

54 jaar, waarvan een groot aantal jaren samen met haar 

inmiddels overleden echtgenoot, heeft zij de scepter ge-

zwaaid over haar strandpaviljoen.

VVV Zandvoort en de gemeente Zandvoort hebben onlangs 

een contract getekend met RTV Noord-Holland voor het ma-

ken van een Zandvoort Journaal. Acht weken lang zal elke 

woensdag het Zandvoort Journaal worden uitgezonden bij 

RTV N-H. De eerste uitzending was op 8 Juli.

‘Rietje’ Driehuizen neemt met emoties afscheid

Zandvoort promotie op RTV Noord-Holland

Hoe later op de avond, hoe meer er gedanst werd

Mevrouw Driehuizen

gekomen om hun presen-

taties in Chin Chin live te 

de video’s aan elkaar praat) 

waren mee naar Zandvoort 

Twee bekende VJ’s (presen-

tator die op muziekzenders 

Vele vrienden en vaste gas-

ten van strandpaviljoen  

J. Driehuizen hadden aan 

de uitnodiging gehoor ge-

geven om Rietje Driehuizen 

voor de laatste keer in haar 

eigen paviljoen de hand te 

komen schudden. Voor ie-

dereen had ze wel een paar 

woorden of tranen en wer-

den herinneringen van vaak 

VVV Zandvoort levert een 

deel van de input voor deze 

8 x 18 minuten, maar draagt 

ook financieel bij aan dit 

project. In het marketing-

plan van VVV Zandvoort 

werd al gesproken over 

exposure middels televisie 

en VVV Zandvoort is dan 

ook erg verheugd dat deze 

nieuwe vorm van commu-

demonstreren en dat trok 

zeer veel fans van TMF naar 

de Haltestraat. Voor de gele-

genheid was de Haltestraat 

vanaf het Raadhuisplein 

volledig voor alle verkeer 

afgesloten en voor de dis-

cotheek stond een oude 

1-tons legervrachtwagen van  

waaruit enkel Zandvoortse 

DJ’s hun klanken uitstrooi-

den. In eerste instantie 

slechts voor de lucht maar 

uiteindelijk stond het ge-

deelte van de Haltestraat 

voor Chin Chin toch lek-

ker vol. Toen het tijd werd  

om buiten af te sluiten 

liep de disco volledig vol en  

werd het tot laat nog erg 

gezellig.

vele jaren terug opnieuw 

beleefd. 

Na zoveel jaren is het genoeg 

en is het aan een jongere 

generatie om het strand-

paviljoen te exploiteren. De 

receptie werd gelardeerd 

met muziek die vanuit een 

echte Tuk Tuk, die midden 

in het paviljoen stond, werd 

nicatie voor Zandvoort wer-

kelijkheid is geworden. De 

revenuen via televisie zijn 

nu eenmaal groot en zeker 

nu het programma alleen 

over Zandvoort gaat. 

De spil van het programma 

is Circuit Park Zandvoort, 

met de internationale uit-

straling en rijke historie. 

Afgelopen 1 juli vierde VVV Zandvoort haar 
1-jarig zelfstandig bestaan. Bent u al een keer 
bij de nieuwe VVV geweest? Hier volgen een 
aantal redenen om langs te komen:

GIDSEN EN KAARTEN
Voor het zorgvuldig voorbereiden van uw vakantie in 

Nederland beschikt VVV Zandvoort over vakantiegid-

sen en plattegronden van de Nederlandse provincies en 

gebieden. Deze gidsen en kaarten informeren u onder 

andere over verblijfsaccommodaties, restaurants, be-

zienswaardigheden, fietsroutes, wandelroutes en wan-

delgebieden. Uiteraard kunt u voor deze informatie over 

Zandvoort en haar regio óók bij ons terecht.

VVV ARRANGEMENTEN
VVV Zandvoort biedt diverse, gevarieerde arrangemen-

ten aan voor jong en oud, grote en kleine groepen. Ook 

voor de Zakelijke markt bemiddelt VVV Zandvoort graag 

voor uw congres, vergadering of bedrijfsuitje. Bel met 

onze marketingafdeling, 023-5737933 voor een arrange-

ment op maat of voor meer informatie.

DIVERSE BONNEN
VVV Zandvoort verkoopt de volgende bonnen in diverse 

coupures: VVV irischeque, de Theater- en Concertbon, de 

Nationale Dinercheque, de bol.com-bon en de Nationale 

Bioscoopbon. Altijd leuk om cadeau te geven!

LOGIES-INFORMATIEDIENST
Aan de balie van VVV Zandvoort en op onze website 

www.vvvzandvoort.nl kunt u terecht voor het (online) 

reserveren van een verblijfsaccommodatie in Zandvoort.

...EN VERDER...
Vindt u bij VVV Zandvoort allerlei soorten folders met 

informatie over evenementen, musea, andere activitei-

ten en een keur aan leuke souvenirs, boeken en andere 

cadeauartikelen. Ook kunt u bij ons stemmen voor uw 

favoriete tegel voor de historische tegelroute. 

Heeft u niets van dit alles nodig, kom dan gewoon een 

kijkje nemen want de huidige locatie is überhaupt een 

bezoekje waard!

Tot bij VVV Zandvoort!

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

evenementen agenda
 juli   

 11        

 12    

 16     

 17-19

 18      

 19     

 26     

 26 

 26 

 31     

Live jazz - Be-bob formatie SPOOR 5. 

Take Five, aanvang 17.00 uur 

Muziekpaviljoen - Hot Club de Frank. 

13.30 – 16.00 uur

Kortebaandraverij - Paardenrennen, Zeestraat

DTM - Circuit Park Zandvoort 

Salsa festival - Live podia in centrum, 

aanvang 20.00 uur

Muziekpaviljoen - Ans Tuin (de parel van de 

Jordaan) en Peter Manier (Amsterdamse

volksliedjes). 13.30 – 16.00 uur

Koorconcert - Protestantse Kerk Zandvoort

Kunst- en Boekenmarkt - Culturele boek en 

kunstmarkt. Gasthuisplein   

Muziekpaviljoen - Kunstfestijn (nieuw jong 

talent 7 t/m 15 jaar). 12.00 – 17.00 uur

Jazz behind the Beach - t/m 2 augustus: 

3 dagen live jazz

gedraaid en natuurlijk waren 

er naast de mooie woorden 

lekkere hapjes en verfrissen-

de drankjes. Elders in deze 

Na de speculaties over een 

eventuele verplaatsing van 

het circuit en het wegvallen 

van de A1GP, is dit een goed 

moment om aan te tonen 

dat Zandvoort en zijn cir-

cuit één zijn. Dat er diepe 

dalen zijn en hoge pieken, 

maar vooral dat het circuit 

een enorme impact heeft 

op de naamsbekendheid en 

ontwikkeling van Zandvoort. 

Circuit Park Zandvoort is 

uniek cultureel erfgoed en 

dit wil VVV Zandvoort graag 

onder de aandacht brengen. 

Maar uiteraard gaat het veel 

verder en zal er juist ook 

Zandvoortse Courant vindt u 

in de rubriek Dorpsgenoten 

een interview met de schei-

dende strandpachtster.

veel aandacht zijn voor wat 

Zandvoort naast het circuit 

allemaal te bieden heeft. 

Het Zandvoort Journaal 

is elke woensdag om 17.35 

uur te zien, om vervolgens 

die dag elk uur herhaald te 

worden. 

VVV Zandvoort is dus be-

trokken bij Zandvoort pro-

motie op TV. Het sluit pri-

ma aan bij de toeristische 

radio uitzending die VVV 

Zandvoort alweer geruime 

tijd, in samenwerking met 

ZFM, elke eerste vrijdag van 

de maand uitzendt. 

TMF in de Mix langzaam op gang naar echt feest

BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 

www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke

Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007

M.: 0655 – 13 03 65

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;

•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;

•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;

•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 

 aankoop, verhuur en beheer;

•	 No cure, no pay;

•	 Gratis waardebepaling van uw woning;

•	 Gratis hypotheekadvies;

•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl, 

 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

 * Vraag naar de voorwaarden

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Haarlemmerstraat 5a  Zandvoort Da Costastraat 17  Zandvoort Tjerk Hiddesstraat 79 Zandvoort

•	 Een	zéér	royale	halfvrijstaande	“split	level”	woning	met	o.a.	moderne	keuken,	
	 2	moderne	badkamers,	5	slaapkamers,		oprit	voor	meerdere	auto’s,	garage	en	ruime	

voor-,	zij-	en	achtertuin!
•	 Beg. grond: modern toilet met fontein, 1 slaapkamer;
•	 Souterrain: 1 slaapkamer, moderne badkamer vzv doucheruimte en wastafel, separate was-/

droogruimte;
•	 1e tussenverdieping: ruime eetkamer, moderne open keuken vzv div. inbouwapp.;
•	 1e verdieping: zonnige living met o.a. open haard, schuifpui naar loggia, doorkijk naar eetkamer;

•	 Verrassend	ruime,	uitgebouwde,	20-er	jaren	tussenwoning	met	o.a.	4	slaap-
kamers	en	besloten	patiotuin	gelegen	aan	een	plantsoen!

•	 Gelegen in “Oud Noord” nabij station, op loopafstand van strand, zee, duinen en het centrum 
van Zandvoort;

•	 Riante en sfeervolle woonkamer voorzien van eikenhouten vloer, voorzethaard en opensl. 
deuren naar de patiotuin, modern - landelijke open keuken vzv inbouwapp., modern toilet 
(wandcloset) met fontein, moderne badkamer vzv ligbad, doucheruimte, wastafel en 2e toilet 
(wandcloset), 3 slaapkamers 1e verdieping, 1 slaapkamer beg. grond, balkon op het oosten;

•	 Starters	opgelet:	goed	onderhouden	3-kmr	appartement	met	balkon	op	het	
zuidoosten	en	fraai	duin-	en	zeezicht!

•	 Gelegen op de 5e etage, op steenworp afstand van strand en duinen;
•	 Zonnige living (zuidoost ligging) met toegangsdeur naar ruim balkon, moderne open keuken 

vzv inbouwapp., badkamer vzv doucheruimte en wastafel, 2 slaapkamers, modern toilet met 
fontein;

•	 Woning beschikt over ruim balkon op het zuidoosten met een wijds uitzicht over de duinen 
en het dorp;

Vraagprijs: 
€ 589.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 329.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 179.000,- k.k.

•	 2e tussenverdieping: 2 slaapkamers;
•	 2e verdieping: 1 slaapkamer met 

toegang tot balkon, moderne badkamer 
vzv douchecabine, wastafelmeubel en  
2e toilet; 

•	 Woonoppervlakte ca. 170 m², perceel 
323 m², inhoud ca. 450 m³.

Raadhuisplein 4C  Zandvoort 

Recentelijk	verkochten	wij	in	Zandvoort	de	strand-
paviljoens	Driehuizen	 (#21)	en	Booker	Beach	(#1).	
Dankzij	onze	unieke	bemiddeling	wisten	we	beide	
bedrijven	in	korte	tijd	succesvol	over	te	dragen	aan	
de	nieuwe	eigenaren.	Makelaardij	Nick	ten	Broeke	
bemiddelt	dus	niet	alleen	succesvol	 in	de	particu-
liere	woningmarkt,	maar	ook	als	bedrijfsmakelaar	
weet	zij	 zich	succesvol	 te	proileren	binnen	Zand-
voort.	 Overweegt	 u	 ook	 uw	 bedrijf	 te	 verkopen?	
Neem	dan	contact	met	ons	op.	

•	 Een	zeer	luxe	5-kamer	penthouse,	in	2001	volledig	gerenoveerd,	met	
privé-lift	en	maar	liefst	240	m²	woonoppervlakte!

•	 Dit appartement is onderdeel van een karakteristiek, als gemeentelijk monument 

erkend pand uit 1910, gelegen in het hartje van het Zandvoortse dorpscentrum;

•	 Entree via trap of lift, riante hal, zeer royale woonkamer met diverse eet- en 

zitgedeeltes, eikenhouten vloer en fraaie schouw, semi-open landelijke keuken 

voorzien van div. hoogwaardige inbouwapparatuur, 2 zeer luxe badkamers 

(Engels sanitair) met o.a. whirlpool, separate douches, 2e en 3e toilet en 

wastafel(meubel), 4 ruime slaapkamers;

•	 Gerenoveerd met gebruikmaking van duurzame, luxe materialen, waarbij de 

authenticiteit van deze woning niet uit het oog is verloren; absoluut een uniek 

woonobject! 

•	 Woonoppervlakte ca. 240 m², inhoud ca. 650 m³.

Vraagprijs: € 849.000,- k.k.

•	 Fraai aangelegde, besloten patiotuin 
op het westen met stenen schuur en 
achterom;

•	 Deze woning is volledig en zeer smaak-
vol gerenoveerd, uw bezichtiging meer 
dan waard!

•	 Woonoppervlakte ca. 150 m², perceel 
95 m², inhoud ca. 385 m³.

•	 Afzonderlijke berging in de onderbouw;
•	 Complex beschikt over 2 liftinstallaties 

en een afgesloten parkeerterrein voor 
bewoners!

•	 Woonoppervlakte ca. 70 m², inhoud 
ca. 185 m³.

VERKOCHT VERKOCHT

NIEUW



8 9

Zandvoortse Courant • nummer 28 • 9 JULI 2009

door Erna Meijer

Bij Auto Strijder worden dit jaar maar liefst drie jubileum-

data gevierd! Vijfenveertig jaar geleden startte grootvader 

Herman Strijder Sr. in 1964 zijn Texaco tankstation, met 

een caravan als kantoor. Tien jaar later, in 1974, werd het 

dealerschap van Volkwagen en Audi verkregen, hetgeen 

inhoudt dat men nu al vijfendertig jaar servicepartner van 

deze gerenommeerde merken is. Tenslotte heeft mededi-

recteur Jim Keur er dit jaar al 25 dienstjaren bij het bedrijf 

opzitten. Al met al genoeg redenen om het bedrijf eens na-

der te belichten in deze rubriek.

Nadat de beide zoons Ed 

en Herman jr. eerder de 

zaak overgenomen had-

den, zit sinds 1 januari 2007 

de derde generatie Strijder, 

kleinzoon Robbert, samen 

met neef Jim Keur, aan het 

stuur. Robbert: “In eerste in-

stantie bestond de zaak uit 

een tankstation en daar-

naast een ‘vrije’ garage, 

waarin alle merken auto’s 

onderhouden konden wor-

den. Na verloop van tijd is 

er met medewerking van 

Texaco nieuwbouw ge-

pleegd, eerst de werkplaats 

en pas jaren later de show-

room. Vanaf de komst van de 

allereerste Volkswagen Golf 

in 1974 kregen wij het dea-

lerschap. Officieel heten wij 

nu Volkswagen bedrijfswa-

gen en Audi servicepartner.” 

Het bedrijf beschikt naast 

de fraaie showroom en de 

werkplaats, waar het onder-

houd aan alle automerken 

mogelijk is, ook over een au-

towascentrum, bestaande 

uit aparte wasboxen en een 

wasstraat. In de Texaco shop 

Auto Strijder

kan men, naast de gebrui-

kelijke autoaccessoires (tot 

stofzuigers aan toe!), snoep-

goed en cadeautjes, tevens 

terecht voor een lekker kopje 

koffie of een broodje. 

Voor het huren van een be-

drijfsauto kan men prima 

bij Auto Strijder terecht en 

vanzelfsprekend wordt een 

klant van de werkplaats, 

indien nodig, gratis vervan-

gend vervoer aangeboden. 

Hiervoor staan acht auto’s 

ter beschikking. Het autobe-

drijf heeft een constant aan-

bod van goede en kwalitatief 

prima nagekeken gebruikte 

auto’s.

Strijder: “Elke maand vindt er 

een onafhankelijk onderzoek 

plaats door het NIPO naar de 

klantvriendelijkheid van dea-

lers en wij zijn er trots op dat 

wij landelijk (!) continu heel 

hoog scoren. Wij opereren 

voornamelijk in de klein za-

kelijke en particuliere markt 

en dat maakt ons flexibeler. 

Wij kennen al onze klanten, 

waaronder veel Zandvoortse 

De ZandvoortPas

Ook tijdens de zomermaanden
alleen maar voordelen

Veel gerenommeerde ondernemingen in Zandvoort zorgen er voor 

dat o.a. winkelen, uitgaan en eten in Zandvoort nóg aantrekkelijker 

wordt als u in het bezit bent van de ZandvoortPas

De wisselende aanbiedingen worden wekelijks bekend gemaakt  

in de speciale bijlage van de Zandvoortse Courant en op  

www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

Voor slechts € 7,50 ontvangt u uw eigen, op naam gestelde ZandvoortPas, 

die geldig is t/m 31 december 2009. Maak het bedrag over naar de Zand-

voortse Courant bankrekeningnummer 61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ 

en vermeld daarbij duidelijk uw naam en adres. Of doe deze volledig 

ingevulde bon in een gesloten envelop, voeg het bedrag (contant) toe en 

geef deze af bij:

• Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
• Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
• Redactie Zandvoortse Courant, Kleine Krocht 2
(De pas wordt u samen met een welkomstcadeau binnen 5 werkdagen thuisgestuurd) 

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ondernemers, en op hun 

beurt kennen zij ons. Zoals 

grootvader al zei: Het is be-

langrijk dat er ‘een vent in 

de tent’ is.” Robbert voegt er 

nog aan toe: “Daarnaast zijn 

wij heel tevreden met ons 

personeel, momenteel zijn 

er 23 mensen werkzaam in 

ons bedrijf. Wij zoeken zelfs 

nog uitbreiding voor onze 

werkplaats.”

Auto Strijder is een ISO ge-

certificeerd bedrijf, is aange-

sloten bij de Bovag en tevens 

bij de Nationale Auto Pas. Dit 

laatste houdt in dat een auto 

daar geregistreerd wordt 

met gegarandeerd de juiste 

kilometerstand. Dat geeft 

zekerheid, want niet alleen 

kwaliteit en klantvriendelijk-

heid zijn van groot belang, 

maar eerlijk adviseren staat 

ook hoog in hun vaandel ge-

schreven. 

De betrokkenheid bi j 

Zandvoort blijkt eveneens 

uit de diverse sponsoracti-

viteiten zoals bij Kenamju, 

Open Golf Zandvoort, SV 

Zandvoort, de paardenren-

nen en vooral niet te verge-

ten bij de jaarlijkse zeepkis-

tenrace onder de bezielende 

leiding van Arlan Berg. 

Auto Strijder, Burg. Van 

Alphenstraat 102, Zandvoort. 

Tel. 571 4565. Op de profes-

sionele website vindt u 

onder andere acties van 

Volkswagen en een actueel 

overzicht van de occasions: 

www.autostrijder.nl

Wisentkalf | Foto: Ruud Maaskant

In het Nationaal Park Zuid Kennemerland leven sinds 24 

april 2007 zes wisenten in het wild. Op het afgesloten ge-

deelte in het Kraansvlak werden eerst twee koeien en een 

stier uitgezet. Een jaar later kwamen daar nog 3 wisenten 

bij. Inmiddels is er gezinsuitbreiding en zijn er in het wild 

drie kleine winsent kalfjes geboren. 

De wisent is het grootste 

nog levende landzoogdier 

op het Europese continent 

en kwam oorspronkelijk voor 

van Noord-Spanje tot Zuid-

Zweden en van Nederland 

tot de Kaukasus. In 1921 kwam 

het dier niet meer in het wild 

voor in Europa. 

Proef

In een eerste evaluatie van 

het tijdschrift Zoogdier staat 

dat de wisenten het goed 

doen in hun nieuwe omge-

ving. De proef, die vijf jaar 

duurt, is gestart om erva-

ring op te doen. Op de eerste 

plaats is van belang dat de wi-

senten als wilde dieren kun-

nen leven in een sociale groep 

en in een gebied waar het 

van oorsprong thuis hoort. 

Vervolgens kan de invloed van 

de wisenten op flora en fauna 

worden bekeken. Belangrijk is 

dat dit gebeurt zonder dat er 

bijgevoerd wordt en dat het 

terrein voldoende voedsel 

bevat voor de dieren. In de af-

Het gaat goed met de wisenten in het Kraansvlak
gelopen twee jaar is er geen 

enkele vorm van agressie van 

wisenten tegenover mensen 

waargenomen. 

Stappenplan

In de tweede fase van het 

project zal het aantal excur-

sies voor publiek fors wor-

den uitgebreid en zullen de 

resultaten van de proef nog 

intensiever worden gecom-

municeerd naar de relevante 

landelijke partijen. Dan zal 

moeten blijken of er een bre-

dere steun is voor de wens 

van de betrokkenen om over 

te gaan tot de volgende stap: 

een experimentele herintro-

ductie van de wisent in een 

groter gebied met mogelijk-

heden voor een meer natuur-

lijke populatieopbouw.

Bezichtigen
De wisenten kunnen, met 

wat geluk, worden bezich-

tigd vanuit een uitzichtpunt. 

Het Kraansvlak is het best te 

bereiken via de parkeerplaats 

Koevlak aan de N200 tussen 

Haarlem en Zandvoort. Meer 

informatie: www.wisenten.nl 

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

sinds 1959

Mosselen, mosselen, 
hele fijne mosselen!!!

Uit de wok of uit de pan.

Die eet je bij Thalassa!!!

Voor reserveren: 023-5715660

Tel. 023-8887255
Printing People Design

Kleine Krocht 2 

2042 JN  Zandvoort zandvoort@printingpeople.nl - www.printingpeople.nl

Heeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodig? En u wilt advies

over het ontwerp? Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren.

Ontwerp | Huisstijlen | DTP | Flyers | Folders | Posters | Spandoeken 

Vlaggen | Beachflags | Stickers | Beurssystemen | Textielbedrukking

Printing People Zandvoort

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

sportzaal. Bovenop de school 

komen 48 appartementen 
zodat de grond drievoudig 

gebruikt wordt, een vooraf 

gestelde eis.

Na de opening van de bijeen-

komst door Henk Esselink 

van de gemeente Zandvoort, 

zei wethouder Wilfred Tates 

dat er wat hem betreft ge-

noeg gepraat is over dit pro-

ject en dat hij dus blij is dat 

Vorige week woensdag is de gemeente officieel gestart 

met de realisering van het project Louis Davids Carré. De 

officiële handeling werd verricht door leerlingen van de 

nieuw te bouwen brede school. Zij onthulden plateaus met 

tegels die door de leerlingen van de scholen waren versierd.

Officiële start project Louis Davids Carré

De kleinsten hebben zojuist hun kunstwerk onthuld

In eerste instantie zal de on-

dergrondse parkeergarage 

gerealiseerd worden waarna 

direct met de bouw van de 

brede school begonnen zal 

worden. De oplevering van 

de school staat gepland voor 

eind 2010. In het gebouw 

worden ondergebracht  de 

Mariaschool, de Hannie 

Schaftschool, buitenschool-

se opvang Ducky Duck, de 

openbare bibliotheek en een 

er nu officieel gestart kan 

worden. Hij roemde tevens 

de samenwerking tussen 

de gemeente en projectont-

wikkelaar AM in het voortra-

ject. Ook directeur Ronald 

Huikeshoven van AM was 

uitermate tevreden over de 

samenwerking en hoopte 

dat de bouw voorspoedig zal 

verlopen. Hij dankte tevens 

een aantal bureaus waar-

mee zijn bedrijf nauw heeft 

samengewerkt om dit pro-

ject op relatief korte termijn 

te kunnen realiseren.

Daarna waren de kinderen, 

die verwend waren met ijs 

en limonade, aan de beurt. 

Zij onthulden op het bouw-

terrein de zelfgemaakte 

tegeltableaus. Dat ging 

met feestelijk afgescho-

ten serpentine gepaard. De 

bouw van een nagenoeg 

kompleet nieuw centrum 

is gestart. Over circa 5 jaar 

kan Zandvoort de revenuen 

daarvan plukken.
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De beide artiesten aan het werk

C U L T U U R

Komende zondag, 12 juli, 

staat een concert van 

deze school gepland in de 

Protestantse kerk aan het 

Kerkplein en dat begint om 

15.00 uur. De kerk is vanaf 

14.30 uur geopend en de 
toegang is gratis. 

Het koor en kameror-

kest van leerlingen van 

de Manchester Grammar 

School bestaan in totaal uit 

34 leerlingen van 14 tot 18 
jaar. Het programma om-

vat een grote verscheiden-

heid aan bekende klassieke 

Toen het Knipscheerorgel na 

twee jaar restauratie weer 

in volle glorie bespeeld kon 

Manchester Grammar 
School Orchestra

Prachtige combinatie van Knipscheerorgel en trompet

Evenals vorig jaar worden deze zomer door de stichting Clas-

sic Concerts en Club Europe Engeland gezamenlijk een aan-

tal concerten georganiseerd voor jonge muziekstudenten uit 

het Verenigd Koninkrijk. Dit keer is de Manchester Grammar 

School aan de beurt. De groep bestaat uit een koor, dat een 

mixed repertoire zingt, een orkest en een aantal solisten.

Het eerste uit een serie van drie orgelconcerten in de Pro-

testantse kerk is een grandioos succes geworden. Willem 

Jan Cevaal, een van de vaste bespelers van het beroemde 

Knipscheerorgel, en trompettist Teake Sikkema hebben 

een uur lang de mooiste muziek ten gehore gebracht. De 

combinatie kerkorgel/trompet heeft weer eens de waarde-

ring gekregen die het verdiend.

werken die zowel jonge 

als oudere muziekliefheb-

bers zullen aanspreken. Op 

de Manchester Grammar 

School wordt veel aan mu-

ziek gedaan. Zowel de en-

thousiaste amateurs als de 

meer serieuze zangers en 

instrumentalisten krijgen 

er alle kansen. Er is een uit-

gebreid muziekleven op een 

hoog niveau. Op het pro-

gramma staan werken van 

onder andere Purcell, Fauré, 

Bruckner. Het belooft dus 

een boeiende muziekmiddag 

te worden.

worden, werd er afgespro-

ken dat er ook wat mee ge-

daan moest worden, anders 

dan het gebruik tijdens de 

zondagsdiensten. Deze se-

rie concerten, de komende 

data worden nog bekend ge-

maakt, is een uitvloeisel van 

deze afspraak en het was een 

uitstekende keuze.

Zonder de rest van het pro-

gramma tekort te doen stak 

het ‘Con moto maestoso’ uit 

de Sonate nr. 3 in A-groot van 

Felix Mendelssohn Bartholdy 

met kop en schouders er bo-

venuit: een stevig stuk dat 

alle registers opende. Het 

orgel in deze kerk is voor dit 

soort muziek geschapen, 

het kwam geheel tot zijn 

recht. Magistraal en groots 

was het. Het stuk gaf Cevaal 

tevens de gelegenheid om 

een staaltje van zijn kunnen 

te tonen. 

Maar ook Teake Sikkema liet 

Sporen uit het verleden
Het mozaïek van vorige week wat aan de muur van 

de EHBO post van de Rotonde hangt, heeft een aan-

tal reacties opgeleverd. Zo meldde Ger Loogman dat 

zijn vader Gé de maker was van het mozaïek. Helaas 

wist Ger niet de naam van de politieagent aan wie het 

geschonken is, maar die gegevens ontvingen wij weer 

van de tweelingdochters Wil en Janny van Waarden-

berg. Het betrof namelijk hun vader, hoofdagent Aart 

van Waardenberg. Ook stuurde Christien Kemp ons de 

nodige informatie toe. 

door Nel Kerkman

Gé Loogman, die in december 2003 is overleden, heeft 

niet alleen dit mozaïek gemaakt maar onder andere 

ook het plateau dat is ingemetseld bij voormalig hotel 

Friesland op de Hogeweg en een mozaïek in een huis 

aan de Haarlemmerstraat ‘Stoffers Hof’. Gé heeft later 

het mozaïeken vervangen voor het maken Egyptische 

beelden. 

Mozaïek
Het mozaïek in de EHBO post is een ‘tafel van verdien-

ste’ die sociëteit Duysterghast schonk aan mensen 

of organisaties die zich verdienstelijk maakten voor 

Zandvoort. De betreffende tafel van verdienste stelt 

een helpende politiehand voor met op de achtergrond 

geel/blauwe steentjes. De datum 10-11-1973 refereert 

aan de uitreiking van de tafel door vice praeses Peter 

zich gelden. Harmonieus 

met het orgel, klonk zijn 

trompet wonderschoon en 

helder door de kerk, die al-

tijd al geroemd wordt om de 

akoestiek. Vooral de stukken 

die geschreven zijn door de 

Engelse collega’s van Georg 

Friedrich Händel, waaruit 

tevens bleek dat de maes-

tro meer in de Engelse trend 

van die tijd schreef dan in 

de Duitse, blonken uit door 

schoonheid. Ook was het 

openingsstuk, de Sonate nr. 

1 in D van Henry Purcell, om 

door een ringetje te halen.

Een grandioos concert der-

halve dat ondanks de warm-

te toch redelijk werd bezocht. 

Degene die dit gemist heeft, 

heeft echt wat gemist maar 

krijgt in augustus nog twee 

keer de gelegenheid om dat 

in te halen!

Kok en bestuurslid Arie Kemper van genoemde sociëteit 

aan hoofdagent Aart van Waardenberg. Tijdens en na zijn 

loopbaan (1938-1970) bij de Zandvoortse gemeentepo-

litie maakte Van Waardenberg zich bijzonder verdien-

stelijk op menslievend en sociaal terrein en werd eer-

der onderscheiden door het Carnegie Heldenfonds. Dit 

fonds schonk hem een aantal jaren terug een bronzen 

medaille en een loffelijk getuigschrift voor het redden 

van zwemmers (4 kinderen en 3 volwassenen) uit zee. Na 
zijn pensionering nam Van Waardenberg de EHBO in de 

politiepost in de Rotonde voor zijn rekening. Vandaar dat 

de tafel van verdienste nog steeds in deze ruimte hangt. 

Zo heeft ook dit spoortje uit het verleden een bijpas-

send verhaal gekregen. Het mysterie is opgelost. Alleen 

toch nog een vraagje: wie weet waar de andere tafels 

van verdienste zijn gebleven? Informatie hierover kunt 

u brengen naar Kleine Krocht 2, 2042 JN Zandvoort of 
per e-mail sturen naar: sporen@zandvoortsecourant.nl 

Actie: Shutters nu € 289,- per m² inclusief meten en leverantie.

www.onelvouwgordijnen.nl

Centrum Zandvoort 
(Jeugdhuis achter de Protestantse kerk Kerkplein)

Thema: Zeg Roodkapje, waar ga je heen? 
“Roodkapje is haar sprookje in het sprookjesbos kwijt! Ze komt alleen maar din-

gen tegen die niet bij haar sprookje horen. Helpen jullie haar om haar sprookje 

terug te vinden? Dan zien we jullie snel in het sprookjes bos!” 

Rachel, Claudia, Nathalie, Dieuwertje, Sammie en Jasmijn.

Zondag 12 juli

19.30 – 20.00 uur Poppenkast en volksdansen op het Gasthuisplein

Maandag 13 juli

10:00 - 12:00 uur We gaan naar oma koekjes brengen (speurtocht)

15:00 - 17:00 uur Knibbel knabbel knuisje, ik heb groente aan mijn huisje (knutselen)

Dinsdag 14 juli

10:00 - 12:00 uur Appeltje, appeltje in de mand (spelletjes circuit)

15:00 - 17:00 uur  He ho, he ho, trouwen doe je… hoe? (toneel)

19:00 – 20:00 uur  Vossenjacht vanaf het Gasthuisplein

Woensdag 15 juli

10:00 - 12:00 uur Verkleedfeest met het Beest (verkleden en (maskers maken)

15:00 - 17:00 uur Miauw, waar zijn mijn laarzen nou? (geluiden spel)

Donderdag 16 juli

10:00 - 12:00 uur Niemand weet…  (wie ben ik)

15:00 - 17:00 uur Kwartet met pirouette (levend kwartet)

19:30 – 20:00 uur Poppenkast en volksdansen op het Gasthuisplein

Vrijdag 17 juli

10:00 – 14:00 uur    Er was eens… (speurtocht en voorlees wedstrijd)
   4 uurprogramma, dus brood meenemen!

Rekreade 
Ook deze zomer is Rekreade in Zandvoort. Van 12 tot en met 24 juli worden er weer op twee locaties allerlei leuke activiteiten georganiseerd. 
De inmiddels vertrouwde locaties zijn: in het centrum het jeugdhuis achter de Protestantse kerk aan het Kerkplein, in Zandvoort Noord in 
het gebouw van Pluspunt. De kosten voor Rekreade zijn: 50 cent per dagdeel en 1 euro voor het 4 uurprogramma.

Zandvoort Nieuw Noord 
(bij Pluspunt, naast de Vomar)

Thema: Die Harlekijn krijg je niet klein!
“Deze week verblijven wij in de Middeleeuwen. Hier wordt een levensecht 

boek gevonden. We gaan mee op avontuur met de nar. Zal het hem lukken 

om een echte ridder te worden? Tot ziens op project Noord!” 

Lesley, Wendy, Kevin, Stijn, Jorinda en Joyce

Zondag 12 juli

18:30 – 19:00 uur     Poppenkast en volksdansen in Noord (Vomar)

Maandag 13 juli

10:00 - 12:00 uur De verbanning (knutselen)

15:00 - 17:00 uur     De eisen van de wijzen (buitenspel)

Dinsdag 14 juli

10:00 - 12:00 uur Niets is wat het lijkt (toneel)

15:00 - 17:00 uur 1 + 2 = 6 (Zweeds renspel)

19:00 – 20:00 uur Vossenjacht vanaf het Gasthuisplein

Woensdag 15 juli

10:00 - 12:00 uur Met kracht meer macht (buitenspel)

15:00  - 17:00 uur Kleren maken de nar (knutselen)

Donderdag 16 juli

10:00 - 12:00 uur De nar is in de war (circus workshop)

15:00 - 17:00 uur Wie niet sterk is moet slim zijn (smokkelspel)

18:30 – 19:00 uur  Poppenkast en volksdansen in Noord (VOMAR)

Vrijdag 17 juli

10:00 – 14:00 uur Waar zouden we zijn zonder Harlekijn (spellen circuit en feest)
   4 uurprogramma, dus brood meenemen!
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Dichter bij Zee Ada Mol maakt gedichten bij 

gebeurtenissen in Zandvoort. Onderstaand gedicht 

maakte zij ter gelegenheid van de 

opening van de Week van de Zee, mei 2009

De zee

De zee, de zee mijn minnaar

golft en welft

van eb in vloed

boort kolkend

door de branding

vervoerd, rolt hij zich

wijd verspreid satijn als

deken over strand.

De zee, de zee mijn minnaar

bruist en suist

van nacht naar dag

ruist tomeloos

toondragend naar de kust

waarna zijn kreten

druppelend vervloeien

spelend met wellust.

De zee, de zee mijn minnaar

zwelt en kwelt

beukt op het land

gehard als staal

zijn bulderende stoten

breken af en geven mee

ontembaar boeit zijn

oerkracht mij, de zee.

De prijs voor de mooist versierde straat tijdens Koninginnedag, een taart voor de hele 

straat, is zaterdag door burgemeester Niek Meijer uitgedeeld aan de bewoners van de 

Agnetastraat. De organisatie lag weer in handen van de stichting Viering Nationale Feest-

dagen Zandvoort.

D e  b u r g e m e e s t e r 

roem de in zijn wel-

komstwoord de sa-

menwerking tussen de 

diverse bewoners van 

de Agneta straat, die vol-

gens hem een voorbeeld 

zijn voor Zandvoort. 

Hij heeft bij de eerste 

Koninginnedagviering 

in Zandvoort het voor-

touw genomen om de 

mooist versierde straat 

in Zandvoort tijdens 

Koninginnedag te belonen 

met taart en koffie of thee 

voor de hele straat, of een 

blok van die straat. Voor de 

tweede keer heeft hij die be-

lofte waargemaakt. 

Koninginnedagtaart voor Agnetastraat

Vorig jaar viel het Gast-

huishofje in de prijzen. 

Direct na het openings-

woord van de burgemeester 

zei Harry Lemmens, voorzit-

ter van de stichting, dat de 

Agnetastraat volgend jaar 

geduchte tegenstand zal 

krijgen van zijn blok wo-

ningen omdat in 2010 het  

WK voetbal wordt ge-

speeld en hij zo gek is om 

een maand van tevoren 

al de versieringen, uiter-

aard in oranje, aan te laten 

brengen. De burgemees-

ter werd overigens bij het 

aansnijden van de taart 

geassisteerd door Benjamin 

Berendsen die zaterdag zijn 

verjaardag vierde. Meijer 

beloofde ook om een be-

zoek te brengen aan zijn 

klas van de Mariaschool als 

de lessen na de zomerva-

kantie weer begonnen zijn.

De jarige Benjamin Berendsen mag de taart aansnijden

Een aantal van onze trouwe krantenbezorgers  

zijn nog steeds met vakantie. Daarom zoeken 

wij voor de komende vakantieweken invallers 

voor diverse wijken.

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij 

ZVO Verspreiders, tel. 06-1139 1478 of mail uw 

gegevens naar info@zvo-verspreiders.nl

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 



Hele maand juli:

Gegrilde Spareribs
Zoet, Mild of Spicy gemarineerd 
Heel kilo € 11,50, pashouders € 9,95

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 15

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Café het zonnetje - Kerkstraat 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van uw
ZandvoortPas:

5% korting op

al uw aankopen!

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand juli:
Bij vouwgordijnen krijgt u de stof  gratis!

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxalex	 Laminaat
Zonwering Parket

Franse kaas weken
Grande Marcaire

Fijn zacht maar met
pikantje in de nasmaak.

Nu 200 gram slechts € 2,98

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Voor Pashouders

bij de dagschotel

een gratis drankje

Ook catering en wij zijn tevens 
af te huren voor feestjes.
Kerkstraat 5, Zandvoort

Tel.nr: 023-573 58 50

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  

afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 
10% korting!

Interieur
Gasthuisplein 9

Goed geprijsde 
kwaliteits meubelen

uit voorraad leverbaar.

Geopend woensdag t/m zondag
van 12.00 - tot 17.00 uur.

Pashouders 5% korting

SPA & Beauty Zandvoort

E info@alessandro-spa.nl

www.alessandro-spa.nl

Kwaliteitstijd voor u zelf bij Alessandro SPA & Beauty Zandvoort:

Manicure, Pedicure, Alessandro nails, Wellness, Zeer uitgebreide  
anti aging behandelingen zoals het inmiddels beroemde Intraceuticals 

en onze MTS rollers, Anti kaalheidbehandelingen!, Massages,  
Permanente ontharing met Enzymtec (resultaat gegarandeerd),  

Beauty behandelingen voor gezicht en lichaam met het uitzonderlijke 
merk Carita, geurlijnen van Ferrari, Porsche Design, La Perla en  

Tous, onze watercollectie en nog veel veel meer.

Gratis parkeren op speciaal voor u gereserveerde plaatsen en gratis 
heerlijke koffie zijn vanzelfsprekend. We hopen u binnenkort bij ons te 

mogen begroeten waar uw welbehagen onze inspiratie is.

ZandvoortPas houders krijgen 5% korting 
op alle behandelingen en producten!

Only Quality Has A Future

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Hogeweg 29, 2042 GD Zandvoort
T +31(0)23 5738202

F +31(0)23 5735028

ZANDVOORT PAS
 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

raveer een keer

Voor 
Zandvoort  Pashouders 

Voor €10,- naam en 
adres gegraveerd op 
uw mobiele telefoon
www.graveereenkeer.nl

Tel: 023 8887758

Voor ZandvoortPas houders

Hele maand juli:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

10% korting 
op het

gehele assortiment
Top 3!

3 x 100 gram vleeswaren

Berliner +
Katenspek +
Achterham

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Oficieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54



14 15

Zandvoortse Courant • nummer 28 • 9 JULI 2009

de Zandvoortse ijsfabriek werden aangeleverd. Je moest de 

staven zelf naar beneden sjouwen. Verder verkochten we met 

de hand gezette koffie en thee en een broodje kaas, dat was 

het. Elk jaar moest de beerput schoongemaakt worden want 

riolering was er niet. De kosten voor gas en licht hebben we 

uit onze eigen zak betaald.” De taken waren goed verdeeld, 

boven in de tent zwaaide Rietje haar scepter en beneden 

zorgde Jaap voor de rieten mandenstoelen en ligstoelen met 

hoezen. Ook de 3 kinderen Johan, Adrie en Marja hielpen van 

kinds af aan mee op het strand. Het gezin woonde zomers op 

het strand en de kinderen werden, toen ze nog klein waren, 

door oma Van der Meulen opgevangen. Later was een trouwe 

klant uit Amsterdam, ‘tante Stien’, een ideale oppas 

die met de kinderen spelletjes speelden. 

Standpaviljoen van nu 
Na de dood van haar man bleef Rietje 

de strandtent beheren. Een strand-

tent van weleer, dus zonder restau-

rantgedeelte maar met een kleine 

kaart, geen disco’s maar gezellige 

muziek. Met valletjes voor de ra-

men en geruite keukengordijntjes. 

En vooral: kraakhelder. Tien jaar 

geleden moest Rietje toch nog naar 

de schoolbanken terug. Eén keer week 

naar Amsterdam voor een avondcursus 

ondernemerschap sociale hygiëne. Met 

vlag en wimpel haalde ze haar diploma! En 

wat een eer om een paar jaar terug een oor-

konde te ontvangen als schoonste strandpaviljoen 

van Zandvoort. 

Genieten
Het zal voor Rietje in het begin best moeilijk worden om niet 

meer naar haar tent te gaan. Wat zal ze haar vaste klantjes 

missen en de gezellige verhalen van iedereen. Het is goed om 

het nu af te sluiten en niet een paar jaar later. Het strand-

leven zal steeds meer veranderen en er zal jammer genoeg 

niet of nauwelijks meer plek zijn voor strandpaviljoens zoals 

Driehuizen. Vandaag geniet ze nog na van haar afscheids-

feest, waar ook de burgemeester en wethouders aanwezig 

waren. “Als ik me ga vervelen dan wil ik wel vrijwilligerswerk 

doen of lekker klaverjassen bij het Bell hotel”, zegt Rietje vro-

lijk. Het zal even wennen zijn om een invulling te vinden en de 

hond van Rietje zal vaak uitgelaten worden. Samen met haar 

kinderen en kleinkinderen lukt het haar vast en zeker. Een 

echte Zandvoortse is namelijk niet voor één gat te vangen. 

Dorpsgenoten

Met veel weemoed vertelt ze verder over de 63 werkjaren op 

het strand van toen en nu. Over haar familie en personeel, 

die iedere keer achter haar stonden en waar ze altijd op kon 

rekenen. “Weet je wat zo bijzonder was”, vertelt Rietje, “tij-

dens de afscheidsborrel leek het wel of we weer terug waren 

naar vroeger. De bediening op het feest werd gedaan door 

het personeel van toen.”

 

Geboren en getogen 
Van het gezin Keur was Rietje 

de oudste van 11 kinderen. Na 

school B (Gemeenschapshuis) 

en de Karel Doormanschool 

ging ze als 12 jarige meteen 

op het strand werken bij 

badinrichting Termes. Daar 

heeft ze 13 jaar als serveer-

ster gewerkt. In de rustige 

uurtjes leerde ze van ‘tante 

Katrien Kraayenoord’ klaver-

jassen. Hoewel Rietje niet vaak 

uitging, kan ze zich nog herinne-

ren dat ze ging dansen in Zomerlust. 

Ze moest om 23.00 uur thuis zijn want 

anders stond haar vader bij de deur haar op 

te wachten.Via haar broer Arie, die het brood van bakker Van 

der Meije ook op het strand rond bracht, kwam ze in contact 

met Jaap Driehuizen. De moeder van Jaap had een strandtent 

genaamd ‘Weduwe Driehuizen’. Na het huwelijk van Jaap en 

Rietje bestond er de mogelijkheid om de strandtent over te 

nemen. Rietje nam afscheid bij Termes en ging samen met 

Jaap verder met strandpaviljoen J. Driehuizen. Tot verleden 

week was het nog één van de weinige authentieke strand-

tenten van Zandvoort. De trouwe klanten van Rietje zullen 

nog vaak terugdenken aan de gezellige en vooral schone 

‘Driehuizen strandtent’. 

Strandtent van toen
De grote strandpaviljoens zijn niet meer te vergelijken met 

de knusse strandtentjes van vroeger. “Toen wij begonnen 

was er nog geen elektra of gas. In grote zinken wasteilen 

werden de kogelflesjes gekoeld door grote staven ijs die door 

Rietje Driehuizen-Keur

door Nel Kerkman

Uren kan onze dorpsgenoot Rietje Driehuizen over haar 

strandpaviljoen 21 vertellen. Afgelopen vrijdag nam zij na 

ruim 50 jaar afscheid van haar zakenrelaties, vrienden, vas-

te klantenkring en collega strandpaviljoenhouders. 

                    Rietje Driehuizen-Keur

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 14 14 14 14 

Min 18 18-19 19 20

Zon 55% 45% 50% 45%

Neerslag 55% 80% 50% 75%  

Wind w. 4-5 w. 6-7 w. 4 zw. 4

Vooral vrijdag waaiweer 

op Zandvoort

Het weekend weerbericht wordt gesponsord door:

Tussen het welbekende 

Azorenhoog en lageduk-

gebieden nabij Noorwegen 

komt een koele (noord) 

weststroming te staan die 

de dagtemperaturen niet 

veel verder opschroeft dan 

19 graden eind deze week. 

De wind zal weinig variatie 

kennen qua richting en het 

grootste gedeelte van de 

tijd waaien uit vertrouwde 

richtingen tussen zuidwest 

en noordwest. Soms kan 

het even flink doorwaaien 

met bijna kracht zeven, zo-

als op vrijdag. In dit soort 

situaties zijn juist de kust-

gebieden het zonnigst 

overdag, terwijl zich land-

inwaarts eerder en vaker 

buien vormen. 

Gedurende het aanstaan-

de weekend zal de tempe-

ratuur wat hoger uitpak-

ken en de 20 graden weer 

net kunnen behalen. We 

blijven die wisselvallig-

heid ook dan behouden. 

Eerst vanaf half juli zou 

een stabielere zomerfase 

weer wat meer kans moe-

ten kunnen krijgen, maar 

een eenmaal ingezette en 

goed geoliede ‘westerdrift’ 

kan het in theorie weken-

lang uithouden.

In de zomerperiode 1977 

tot en met 1981 hield zo’n 

wester soms wel 5 tot 6 

weken aan en op deze 

manier geraakten we 

aan die beruchte kille re-

genzomers destijds. Rond 

1989 zagen we een soort 

trendbreuk. Vanaf dat jaar 

zijn de zomers eigenlijk 

steeds beter geworden 

en vooral warmer. Talrijke 

zomerse dagen en zelfs 

een hele rits tropische 

dagen werden meer re-

gel dan uitzondering in 

de Hollandse zomerperi-

oden. 

Zelfs dit seizoen is het 

niet mogelijk geweest 

er een koude maand uit 

te slepen. In juni leek het 

er nog even op, maar de 

warme slotfase deed de 

gemiddelde temperatuur 

toch weer boven normaal 

uitkomen.

De allerlaatste weerkaar-

ten geven nu aan dat het 

volgende week wel weer 

eens royaal 20 graden kan 

worden in onze omge-

ving, maar de buienkans 

verdwijnt nog niet hele-

maal. 

weerman Marc Putto 

Inmiddels zijn we overgeschakeld op een heel normaal 

temperatuurregime voor begin juli. De westcirculatie  

kreeg weer eens een extra impuls en de komende  

periode blijft de wisselvallige trend aanwezig. Regen-

gebieden of enkele buien zullen worden afgewisseld 

door hele aardige en nagenoeg droge dagdelen, ook op 

deze donderdag en vrijdag.

Behang- en 

schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259 Voor 
al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

                                                   

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 

Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of 

06-44696001.  
Met garantie en KvK.

                                                   

Autobedrijf 

Trade Ard. Lid 

BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 

06-53498304 
www.trade-ard.nl

                                                   

Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine klussen 

in en om het huis. 

Redelijke prijs. 

Voor info: 06-1423 2051  
                                                   

Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds.  

Tel. 5720108 of 06-48318230
                                                   

Nagelstyliste worden?? 

De opleiding tot 

nagelstyliste begint 

met de gratis introductie 

avond bij A.B. Nails 

in Haarlem. 

Schrijf je in via 

www.abnails.nl of 

bel 023-5245005.
                                                   

Te huur: 

bovenwoning 

incl. g/w/l. Per direct. 

€ 800, - p.m. + borg. 

Info: 06-53344660
                                                   

God zegt: “Roep je mij aan, 

ik geef antwoord, 

in de nood zal ik bij je zijn.” 

Hebt u gebed nodig?  

Mail Huis van Gebed 

Zandvoort: gebed- 

zandvoort@hotmail.com

ZANDKORRELS

Pedicure Beata Visser

Gespecialiseerd in de 

diabetische voet en 

nagelcorrectie. 

Tel. 06-52461796 / 
023-5715921. 

Bilderdijkstraat 

22, Zandvoort. 

Diabetische voet 

wordt vergoed door 

zorgverzekeringen.

                                                   

Biertap verhuur: 

v.a. € 25,-.

Alle merken drank: 

laagste prijs!

OHD bv Zandvoort. 

Tel. 5738777 

www.goedkoopdrank.nl

                                                   

Aangeboden: 

1 éénpersoons ma-

tras, merk Auping, 

maat 90 x 200 cm. 

Garantie. 

Prijs n.o.t.k. 

Info: 57 12604
                                                   

Spoed! 

In Zandvoort gevraagd: 

huishoudelijke hulp 

voor 2 x 2 uur p.wk. 

Ned.talig, niet-rokend. 

Wit betaald (PGB). 

Tel. 06-40399113 
(tussen 8.30 en 17.30 uur)

                                                   

Dansles. 

Nu inschrijven. 

Voor beginners en 

gevorderden, 

ballroom, latin en salsa. 

Inl./opgave: Dansschool 

Dolderman-Zandvoort, 

p/a Pluspunt, 

tel. 5740330
                                                   

Chinese massage 

Zandvoort. 

Bij u aan huis, Chinese 

body- en voetmassage. 

80 minuten à € 40,-. 
Bel voor afspraak: 

06-3454 9835
                                                   

Gratis op te halen: 

Pallets vol met 

oude kranten. 

Tel: 06 28 787 237

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310,
2040 VB Zandvoort. De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden

Tot 21 km p/uur • 70 km bereik • grootste assortiment 3 en 4 wielers

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

SCOOTMOBIELEN

scootmobiel via gemeente aanschaffen met PGB (persoonsgebonden  

budget) geen probleem. Kom langs voor advies en informatie!

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Tel: 06-40601692    E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

SCHILDERW
ERK

Bel vrijdagmiddag 

06-1139 1478
of mail: 

info@zvo-verspreiders.nl

Krant niet 
  ontvangen?
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Zondag

08:00 uur Countrytraxxx (h) 

10:00 uur ZFM Jazz  

12:00 uur Muziekboulevard 

14:00 uur Zondag in Kennemerland 
17:00 uur De Avond 

18:00 uur Golden ZFM (h) 

19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)

20:00 uur Inspiratieradio

21:00 uur Tep Zeppi 

Maandag

08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)

11:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard 

18:00 uur Muziekkoerier 

20:00 uur Golden ZFM 

21:00 uur De Hoop

Dinsdag

08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)

11:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard 

18:00 uur Bijzonder zandvoort

20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag

08:00 uur Vrijdagavond live (h)

10:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard 

18:00 uur ZFM in de avond

20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag

08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 

10:00 uur De Watertoren

11:00 uur Inspiratieradio

18:00 uur ZFM in de avond

20:00 uur Countrytraxxx

22:00 uur De Hoop 

Vrijdag

08:00 uur ZFM Jazz (h)

10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)

11:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard 

15:00 uur Eurobreakdown 

17:00 uur Het weekend in!

19:00 uur Vrijdagavond live

21:00 uur Sea IT 

Zaterdag

08:00 uur Toebak Leeft? 

10:00 uur Goedemorgen Zandvoort 

12:00 uur Muziekboulevard 

14:00 uur Zandvoort op Zaterdag 
17:00 uur Roy on-air (h)

19:00 uur Eurobreakdown (h)

21:00 uur Alternative FM

23:00 uur Night Walk 

24 uur per dag on air!

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

radio + tv

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Chéri
Dit romantisch drama 

speelt zich af in het 

Parijs van de jaren ‘20 

en vertelt de passio-

nele relatie tussen de 

rijke jongeman Chéri 

en zijn beeldmooie 

oudere minnares Léa 

(Michelle Pfeiffer). 

Na zes gelukzalige 

jaren wordt Chéri 

door zijn moeder 

verplicht te trou-

wen met een an-

dere vrouw. Léa en 

Chéri proberen zo 

goed en zo kwaad 

als het kan vrede te nemen met hun 

situatie. Maar de wortels van hun gemakzuchtig luxe leventje  

zitten veel dieper dan beiden kunnen begrijpen. Wanneer  

ze langzaam maar zeker beginnen te beseffen hoe veel ze 

voor mekaar betekenen, is het eigenlijk al te laat.

De derrie 
douche 

Het is de warmste dag van het 

jaar tot nu toe. Ik lig te zonnen 

op mijn handdoekje in het 

zand. Mijn wangen voelen ver-

hit aan. Zweetdruppels staan 

op mijn voorhoofd, buik en be-

nen. Ik besef dat ik de zee wel 

in moét, om vandaag levend 

en wel weer thuis te komen. 

Één blik richting de water-

kant doet mij huiveren. Wat 

eruit zou moeten zien als een 

aantrekkelijke, glinsterende, 

blauwe zee, heeft eerder het 

uiterlijk van troebele appelsap 

met stukjes vruchtvlees erin. 

Maar ik ben gek op appelsap 

en dus sta ik vol goede moed 

op van mijn handdoek. 

 De ergste derrie van de 

Noordzee tref je direct aan in 

het zwinnetje. Gemeen, want 

door deze plas moet je nood-

gedwongen heen, als je wilt 

afkoelen. In het zwinnetje zit-

ten kleuters met grote snot-

tebellen aan hun neus in het 

water te wroeten. Ze eten er 

chippies, sultana’s en kikker-

snoepjes, als ik de afgekloven 

etensresten in het water mag 

geloven. Lopen in het zwinne-

tje voelt vies aan. Om over de 

onnatuurlijke warmte van het 

water nog maar te zwijgen. 

Hoe dan ook, wie het zwin-

netje heeft overleefd moet 

de grote, boze zee aan kun-

nen. Door zijn troebele kleur 

zijn je eigen voeten daarin 

onvindbaar, evenals kwallen, 

krabben en andere zeemon-

sters. Ik ben als de dood voor 

deze beesten en dus verken 

ik met mijn tenen de gehele 

zeebodem voor ik mijn voe-

ten ergens plaats. Eenmaal 

beland op een veilige plek, 

doe ik voor even mijn ogen 

dicht. Dan droom ik over een 

hemelsblauwe Middellandse 

Zee en waan ik me voor even 

in een tropisch oord. Ik ga  

helemaal op in mijn droom, 

tot ik iets aan mijn rechterkuit 

voel kietelen. Ik schrik, maak 

snel een ommekeer en loop 

met grote passen terug naar 

de kant. “Dat was lek-

ker” lieg ik tegen mijn 

vrienden als ik weer op 

mijn veilige handdoek 

plof. 

column

Als we op de Zandvoortse evene-

mentenkalender kijken, prijken 

er deze zomer weer veel traditio-

nele festiviteiten. Toch wordt het 

in deze moeilijke economische 

tijden steeds minder vanzelfspre-

kend dat de festivals doorgaan. 

Zo is vorige maand het traditio-

nele Midzomernachtfestival van 

de kalender geschrapt en, zoals 

in het verslag op de voorpagina 

te lezen valt, heeft een succesvol 

festival als Zandvoort Alive te 

maken met afhakende sponsors. 

Daarentegen heeft het dorp sinds 

vorig jaar een muziekpaviljoen, 

waar van Pasen tot eind oktober 

elke zondag iets te bekijken en 

te beluisteren is. Van live rock 

tot klassiek, van kindervermaak 

tot theater. Midden op het Raad-

huisplein. Lenna, Tjeerd en Ellen 

geven deze week hun reactie op 

de prikkelende stelling.

“De wekelijkse zondagmiddagentertainment in het Muziekpaviljoen 
kan een goed alternatief zijn voor de dorpsfestivals”

De stelling:Talk of the town

Lenna van den Haak, 29 jaar en journalist:

“Daar ben ik het niet mee eens. Het entertainment in het paviljoen is een zeer goede bijkomstigheid 

die het ‘bruisende’ gevoel in Zandvoort wel versterkt. Maar vervangen zal het nooit. De dorpfestivals 

zijn vooral in de avond zeer gezellig. Dezelfde sfeer creëer je niet op zondagmiddag. Maar nogmaals, 

het is een verrijking voor het dorp! Vooral doorgaan.”

Tjeerd Ariesen, 28 jaar, financieel medewerker bij YER en voetbalt bij de zaterdagselectie van  

SV Zandvoort:

“Daar ben ik het totaal niet mee eens! Ik ben ervan overtuigd dat de muziekfestivals in het dorp veel 

meer publiek trekken dan op een zondagmiddag in zo’n prieeltje. Het zou absoluut zonde zijn als het 

Midzomernachtfestival nu voorgoed van de kalender zou verdwijnen. Ik hoop dat dat niet het geval 

is. Zulk soort feesten zorgt voor een goede en gezellige sfeer in Zandvoort.”

Ellen Bluijs, 22 jaar en werkzaam als Assistent Bedrijfsleider bij Take Five aan Zee:

“De optredens op zondagmiddag zijn hartstikke leuk voor de voorbijgangers in het dorp, alleen ben 

ik van mening dat de diverse festivals veel meer publiek naar Zandvoort trekken. Neem bijvoorbeeld 

Zandvoort Alive van afgelopen weekend: zeer goed bezocht en super gezellig. De festivals hebben 

ieder een heel eigen karakter en ik vind het jammer als dat zou verdwijnen. Een festival zorgt voor een 

gezellige sfeer en drukte in het dorp, op een andere manier dan het zondagmiddag entertainment.”
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Locatie Noord Locatie Centrum
Wijksteunpunt  Willemstraat 20
 Zandvoort Noord 2042 VB Zandvoort
Flemingstraat 55 Tel: 023 571 73 73
2041 VW Zandvoort 
Tel: 023 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

NIEUWS VaN BSO DE BOOmHUT
Opvang tijdens schoolvakanties voor alle schoolgaande 
kinderen in Zandvoort.
Bel voor meer informatie:023-5740333

CURSUSSEN 2009-2010
Op onze website vindt u nu al een groot deel van ons 
aanbod van het nieuwe seizoen 2009-2010. 
Inschrijven is ook al mogelijk!! Surf dus meteen naar 
www.pluspuntzandvoort.nl 
Naast heel het bekende aanbod dit jaar ook veel nieuwe 
cursussen en workshops.
Denk o.a. aan:
- Frans
- opfris cursus Nederlands
- Pilatus
- Theatersport
- Visagie
En diverse workshops op kookgebied, o.a. tapas maken,
Culinair koken, Italiaans menu etc.

OPENINgSTIjDEN PLUSPUNT
Van 13 t/m 25 Juli 2009 zijn wij gesloten. Er zullen geen 
activiteiten plaats vinden. Alle hulpdiensten (o.a. medial, 
voedselbank, sociale raadslieden) draaien wel door.

REKREaDE ZaNDVOORT
Rekreade Zandvoort organiseert twee weken lang kin-
deractiviteiten. In Zandvoort Noord doen zij dit in het 
gebouw van Pluspunt. Voor meer informatie checkt u http://
rekreade-zandvoort.nl/ 

agENDa:
13 t/m 25 juli Rekreade kinderactiviteiten (in Noord)
3 - 5  aug kinderkamp 12-
10 - 14 aug meidenkamp 12+
29  aug Open Huis 2009

INFORmaTIE
- medial
 Bloedafname en trombosedienst: maandag en donder-

dag tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het 
wijksteunpunt (Andere dagen in het Huis in de Duinen).

- Loket Zandvoort 
 Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
- Wijkmeesters De KEY 
 Dinsdag 15.00-16.00 uur
- Cliëntenservice ZorgContact
 Maandagochtend 10.00-11.30 uur. 
- Wijkagent
 Dinsdag 15.00-16.30 uur Even weken van de maand
 Dinsdag 19.00-20.30 uur Oneven weken van de maand
- Sociaal Raadslieden Kontext
 Inloopspreekuur zonder afspraak op vrijdag tussen 
 9.00 en 10.30 uur 

Kijk altijd op
www.pluspuntzandvoort.nl

 

Vrijdag 10 juli:
De beste Jazz in Café Oomstee. Met een optre-

den van de uit Noord Engeland afkomstige zan-

geres Colette Wickenhagen. Samen met haar 

vrienden zal ze zingen uit een gevarieerd Jazz 

repertoire van o.a. Dixie, Maistream, Latin en 

Blues. Aanvang: 21.00 uur. 

Zaterdag 11 juli:
SalsaMotion met DJ Andres maakt pitstop op 

Circuit Park Zandvoort. Blijft altijd leuk: lek-

ker swingen op Salsa, Mambo, Bachata en 

de Merengue. Locatie: La Course, Burg. van 

Alphenstraat 108 (via hoofdingang circuit, vlak 

voor het tunneltje). Toegang: € 5,- Tijd: 20.00 

tot 01.00 uur. 

Zondag 12 juli:
Zin om eens lekker op straat te dansen? Kom 

dan naar het Muziekpaviljoen in het midden 

van het centrum. Hot Club de Frank: nu eens 

lekker swingend, dan weer heerlijk relaxed. 

Sfeervolle instrumentale en franse liedjes o.a. 

van hun cd ‘Swing de Paris’. Sluit je ogen, laat 

je meevoeren naar Frankrijk. Bon Voyage! Tijd: 

13.30 tot 16.00 uur. 

Zondag 12 juli: 
Sexy Motherfucker bij Beachclub Vroeger 

(Bloemendaal) met o.a. Sidney Samson, Jean, 

Lucky Charmes en Afro Bro’s. Het belooft een 

goed feest te worden! Kan ook niet anders met 

zo´n line-up! Prijs: € 10,00. Tijd: 14.00 uur tot 
00.00 uur.

I Know Where It’s @

Sinds 7 juni 2009 is Zandvoort een zeer bijzondere salsa dans locatie rijker: de 

Salsa Pitstop in restaurant La Course op het Circuit park Zandvoort. La Course ligt 

aan het rechte stuk van het wereldbekende circuit aan zee en komende zaterdag 

wordt het tweede salsafeest georganiseerd door de goed bekend staande salsa 

dansschool Salsamotion uit Haarlem. 

Zinderende Zomer Tip

Door de restaurant beheerders is alles in het werk gesteld om het pand te voorzien 
van een uitstekende dansvloer en is er een muziek installatie aangebracht van 
absolute topkwaliteit. Het pand staat op een duintopje, pal naast de hoofdtribune, 
en heeft een zeer ruim buitenterras. 

Het feest start om 20.00 uur met een proefles voor beginners, om 20.30 uur 
gevolgd door een workshop voor gevorderden. Vanaf 21.00 uur begint de Salsa 
Party met DJ Andres. Er kan doorgefeest worden tot 01.00 uur ‘s nachts. Genoeg 
reden dus om te gaan salsa dansen in de Salsa Pitstop van restaurant La Course.

Na zaterdag staan er dit seizoen nog drie Salsa Pitstop party’s gepland: 
op 8 augustus, 12 september en 10 oktober.
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Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van ‘Huize Bodaan’ werd vorige week een zomer-

markt georganiseerd. Vanwege het slechte weer is de markt binnen, in de bekende ‘blauwe 

zaal’ gehouden. Het was namelijk donderdag 2 juli buiten zo warm (31 graden) dat het on-

verantwoord was daar de zomermarkt te organiseren, zodat alle standhouders en vrijwil-

ligers binnen een goed plekje zochten. 

Hele generaties zijn opgegroeid met een simpele eend: Donald Duck. Een idee ontsproten uit het 

brein van striptekenaar Walt Disney, nu alweer 75 jaar geleden. De eerste stripfiguur die Disney ont-

wikkelde was Mickey Mouse, die hij in de tekenfilm ‘The Wise Little Hen’ (1934) een bescheiden bij-

rol gaf aan de eigenzinnige Donald Duck: een stripfiguur dat zijn weerga niet kent was gebo-

ren. De brutale, domme, vaak obstinate maar ook sympathieke eend werd wereldberoemd.

Het merendeel van de Nederlandse bevolking acht zichzelf 

niet in staat om maatregelen te nemen ter voorkoming van 

diabetes, hart- en vaatziekten en nierziekten. Terwijl men 

wel bereid is om de risico’s op deze ziekten aan te pakken, 

als dat na een check noodzakelijk blijkt. 65% heeft weleens 

een gezondheidstest gedaan. Dat blijkt uit onderzoek onder 

45 tot 75-jarigen. 

De sport in Nederland mag rekenen op brede maatschap-

pelijke steun. 71% van de bevolking vindt sport belangrijk 

bij de opvoeding van kinderen. 62% vindt dat de sport een 

belangrijke bijdrage levert aan de wijk, 59% dat sport een 

belangrijke waarde levert aan de integratie van etnische 

minderheden. 

De zomer is begonnen. De eerste warme periode hebben we 

achter de rug en wie weet wat het weer ons nog zal brengen 

de komende maanden. De afgelopen tien jaar is het aantal 

warme dagen in Nederland toegenomen. Veel mensen gaan 

er dan lekker op uit, pikken een terrasje of gaan naar het 

strand. Maar hitte kan ook heel vervelend zijn. Let erop dat 

u dan voldoende drinkt en inspanning vermijdt. Blijf uit de 

hitte en zorg voor koelte. Zorg ook goed voor elkaar!

Maar ook binnen was het ei-

genlijk bijna onverantwoor-

Donald is beroemd ge-

worden door zijn opmer-

kingen en zijn gedrag 

in de tekenfilmpjes. Hij 

spreekt als een mens, 

maar is zo koppig als een 

ezel. Hij is lief, stout en 

nieuwsgierig tegelijk. Hij 

wil alles goed doen, maar 

bijna altijd gaat het juist 

andersom. Zeker wanneer 

zijn neefjes Kwik, Kwek 

en Kwak zich er mee be-

moeien, die vaak ondeu-

gende plannetjes hebben 

waarvan Oom Donald 

het slachtoffer is. De neefjes zijn ook een stuk slimmer dan 

Donald en dat leidt vaak tot driftbuien bij hem.

Donald is een eend van 12 ambachten en 13 ongelukken. Hij 

houdt het zelden ergens langer dan een week uit omdat hij 

zo onhandig is, of omdat hij in de problemen komt door zijn 

opvliegende karakter. Soms doet hij werk echt goed, maar 

vrijwel altijd komt er een moment dat hij, meestal bij een 

extreem belangrijke klus voor een burgemeester, minister of 

staatshoofd, een blunder begaat waardoor de zaak in de soep 

loopt en Donald snel naar Timboektoe moet vluchten omdat 

heel Duckstad, een virtuele stad waarin dieren als personen 

leven, boos op hem is. Veel van deze figuren spelen een be-

langrijke rol in het leven van Donald zoals zijn grote vriendin 

Minnie Duck, oma Duck, 

Wammes Waggel, Goofy, 

de Zware Jongens, neef 

en eeuwige geluksvogel 

Guus Geluk, de uitvinder 

Willie Wortel, zijn trouwe 

hond Pluto en vele ande-

ren. Vaak heeft de altijd 

krap bij kas zittende eend 

een baantje als onderbe-

taalde muntenpoetser 

of duvelstoejager bij 

zijn puissant rijke oom 

Dagobert Duck, die hem 

in dienst neemt omdat 

hij familie is, en bij wie 

hij een fikse schuld heeft, 

maar daar nog geen reden in ziet om hem goed te betalen.

Het gezicht van Donald staat bijna nooit het zelfde. Donald 

heeft veel verschillende gezichtsuitdrukkingen: boos, héél erg 

boos, verbaasd, droevig, blij en slim, maar ook chagrijnig of 

juist tevreden. Is Donald tevreden, dan krullen de uiteinden 

van zijn snavel omhoog, maar als hij verdrietig is wijzen zijn 

‘mondhoeken’ naar omlaag. Donald heeft eigenlijk bijna al-

Mensen vinden de drie ziek-

ten zeer ernstige aandoe-

ningen en weten vaak wat 

hiervan de voornaamste 

risicofactoren zijn. Maar op 

eigen kracht de leefstijl ver-

anderen en een hoog choles-

terolgehalte, overgewicht en 

hoge bloeddruk terugdrin-

gen, lukt meestal niet. Een 

verontrustende constatering 

Als het gaat om topsport 

zijn de meningen meer am-

bivalent . 

Geld voor 

topsport 

mag volgens de helft van 

de bevolking in ieder geval 

niet ten koste gaan van de 

breedtesport. Eén op de drie 

Nederlanders ondersteunt de 

ambitie om de Spelen naar 

Nederland te halen zonder 

meer. Een derde staat ‘enigs-

zins’ achter de plannen, en 

één op de drie is vooralsnog 

tegen. 

Dat zijn de belangrijkste 

uitkomsten uit de Sporters-

Monitor 2008, een groot-

schalig tweejaarlijkse peiling 

hoe Nederlanders betrokken 

zijn bij en denken over sport. 

Sporten die mensen bij uit-

stek associëren met gezond-

heid zijn met name zwem-

men en fitness. Hardlopen 

wordt veelal gerelateerd 

aan doorzettingsvermogen. 

Voetbal en vechtsport staan 

Zomermarkt wegens slecht weer binnen gehouden

Kent u hem nog….Donald Duck

Nederlander slaagt niet in gezonde leefstijl

Brede steun voor de sportHoe om te gaan met hitte

delijk heet te noemen (waar 

blijft de airco?) en liepen de 

vinden de gezondheidsfond-

sen verenigd in het program-

ma LekkerLangLeven. Ziekten 

voorkomen vraagt duidelijk 

om meer dan kennis alleen. 

Op verzoek van de Neder-

landse Hartstichting, het 

Diabetes Fonds en de Nier-

stichting Nederland deed 

onderzoeksbureau Res Con 

bekend als fysiek hard, bles-

suregevoelig en mannelijk. 

Kenmerken als 

gezellig en ou-

derwets rela-

teren mensen het meest aan 

racketsporten. Ondanks de 

groeiende populariteit van 

de golfsport is het imago 

nog steeds het meest elitair. 

Steeds meer ouderen doen 

aan sport, maar lang niet alle 

ouderen zijn nog sportmin-

ded. Vooral veel oudere niet-

sporters hebben geen enkele 

sportintentie.

Tenslotte nog een jammerlij-

ke conclusie: de interesse om 

een functie als scheidsrechter 

te vervullen is met 8 procent 

het minst groot. De popula-

riteit van andere kaderfunc-

ties, zoals bestuursfunctie 

of andere ondersteunende 

functies, is niet veel groter. 

Daarvan is het trainerschap 

met 13 procent nog het meest 

in trek.

Bron: Sportersmonitor 2008

zweetdruppels in straaltjes 

van de actieve vrijwilligers af. 

tijd een glad gezicht. 

Aan de achterkant 

van zijn kop heeft hij 

altijd een paar veer-

tjes overeind staan. 

Als Donald erg nijdig 

is dan staan bijna alle 

veren overeind. Vaak 

is dan ook aan zijn 

pet zien hoe het met 

hem gaat: als hij kalm 

is, dan staat zijn pet 

recht op zijn kop, en 

als hij boos is hangt 

zijn pet over zijn 

ogen. Als hij verbaasd 

is vliegt het petje soms van zijn hoofd af. Normaal gesproken 

heeft Donald geen tanden, alleen als hij heel nijdig is krijgt 

hij tanden en vaak een ‘duivels’ gezicht.

Donald Duck is over de hele wereld beroemd geworden. 

Stapels strips zijn van hem gemaakt, in heel veel verschillen-

de talen. Maar er zijn ook honderden verschillende films van 

hem gemaakt. In het begin zijn de boekjes en filmpjes alleen 

bij en door Walt Disney gemaakt. Ze waren in die tijd alleen 

voor Amerika bestemd. Maar later zijn ze ook in andere lan-

den verschenen. Donald was voor het eerst in Nederland te 

zien in 1938. Dat was vier jaar nadat Walt Disney Donald in de 

Verenigde Staten had bedacht. Men kreeg toen in Nederland 

slechts twee filmpjes te zien. Vanaf 1950 verschenen er ook af 

en toe stripboekjes en 

vanaf 1952 als ‘vrolijk’ 

weekblad voor abon-

nees.

De strips zijn in vele 

landen verschenen. 

Donald en zijn vrien-

den verschijnen in 

dertig landen op de 

buis. Donald is een 

van de succesvolste 

stripfiguren. Hij speelt 

in meer dan honderd 

korte filmpjes, film-

pjes die acht tot tien 

minuten duren, mee 

en, samen met andere stripfiguren, als Mickey Mouse, in 

meer dan vijftig langere filmpjes. Het aantal stripboeken 

dat over Donald Duck is verschenen, is kolossaal. In onge-

veer veertig landen zijn de strips te koop. Hij is zo beroemd 

dat zelfs zijn voetafdruk, sinds 1984, is te vinden in de Walk 
of Fame in Hollywood. Op 9 augustus 2004 kreeg hij, ter 
ere van zijn zeventigste verjaardag, zelfs een ster in deze 

beroemde straat.

onderzoek naar de kennis, 

houding en gedrag ten aan-

zien van vroege opsporing, 

gezondheidscheck(s), risico-

factoren en leefstijl rondom 

de drie ziekten. Ongeveer 

tweederde van de mensen 

heeft weleens een gezond-

heidstest gedaan. Op basis 

van de uitslag is een groot 

deel gestart met gezond 

leven of is naar de huisarts 

of een andere zorgverlener 

gegaan. De bereidheid om 

een check te doen, is groot. 

De praktische uitvoerbaar-

heid van de adviezen en de 

betrouwbaarheid van de 

afzender van de testuitslag, 

bepalen of mensen de stap 

naar een gezondere leefstijl 

willen zetten. Dit lukt hen 

echter in de praktijk niet, zo 

bevestigt dit onderzoek. 

Gezondheidswinst

Vroege opsporing van men-

sen met een verhoogd risico 

op diabetes, hart- en vaat-

ziekten en nierziekten is hard 

nodig. Het aantal patiënten 

Hardlopen vereist veel doorzettingsvermogen

Sporten, zoals jeu de boules, is gezond
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Zeker ook bij organisatrice Ria 

Winters, die onvermoeibaar 

het rad der loten draaide en de 

mooiste prijzen mocht weg-

geven. 

Maar ook de pannenkoeken-

bakker, de twee enthousiaste 

muziekmakers (gevoelige 

muzikanten) en de vele stand-

houders in en buiten de feest-

zaal werd het soms weleens 

te warm. Dat gold zeker niet 

voor Robin Beems die namens 

DeliXL (vaste leverancier van 

de Bodaan) de heerlijkste ge-

koelde wijnen als proeve voor 

de gasten inschonk. Voor de 

bewoners was de warmte ei-

genlijk geen probleem. Zij lie-

ten zich heerlijk verwennen 

met allerlei hapjes en drank-

jes en ‘bewogen’ zich wijselijk 

zo weinig mogelijk. Wat hen 

betreft kan ‘Huize Bodaan’ elke 

week zo’n feest organiseren.  

groeit namelijk nog steeds.  

Gezondheidstests kunnen 

preventief worden ingezet 

voor vroege opsporing: uit 

dit onderzoek blijkt dat 68% 

van de bevolking zeker waar-

schijnlijk tot waarschijnlijk zo 

een test zou doen; ongeveer 

10% zegt er geen behoefte 

aan te hebben. Belangrijke 

voorwaarden voor mensen 

om mee te doen aan een 

test blijken een professio-

nele aanpak en vergoeding 

van eventuele kosten. Vooral 

wanneer men wordt opge-

roepen door de huisarts en 

eventuele kosten in het ver-

zekeringspakket zitten, wil 

men graag deelnemen. Er 

is dus gezondheidswinst te 

halen wanneer de reguliere 

zorg de (financiële) midde-

len krijgt om een betrouw-

baar testaanbod te kunnen 

doen en wanneer de nazorg 

en begeleiding van mensen 

die hun leefstijl om gezond-

heidsredenen moeten aan-

passen goed worden geor-

ganiseerd.

Veel plezier op de zomermarkt

“Nog niet iedereen achter 
Olympische ambities”

Bij hoge temperaturen koelt 

het lichaam zichzelf door te 

zweten. Om goed te kun-

nen zweten is het belang-

rijk om extra te drinken. In 

een warme omgeving heeft 

het lichaam minimaal twee 

liter vocht per dag nodig en 

bij zware lichamelijke arbeid 

of sportieve inspanning nog 

meer. Zoek de schaduw op. 

Als u toch in de zon blijft, 

draag dan een zonnehoed 

om een zonnesteek te voor-

komen. Bescherm de huid 

goed tegen zonnebrand. 

Vermijd grote inspanning 

als het buiten heet is, vooral 

tussen 12.00 en 16.00 uur (de 

warmste uren van de dag). 

Met name sporters moeten 

erg opletten bij hitte. Op 

www.sportzorg.nl vindt u 

informatie over veel voor-

komende warmteaandoe-

ningen en tien tips om aan-

doeningen bij extreem warm 

weer te voorkomen. 

  

Tips voor het koelen van  
uw huis 
Benut de zonwering in uw 

huis van zonsopgang tot 

zonsondergang. Dit kan de 

warmte tot 20% terugbren-

gen. Buitenzonwering helpt 

beter dan binnenzonwering. 

Ventileer en lucht uw huis 

óók ’s nachts, zodat de koe-

lere buitenlucht het huis kan 

verkoelen. Ventilatieroosters 

kunnen ‘s nacht veilig open 

blijven en kunnen de warmte 

tot 15% terugbrengen. Zorg 

voor dwarsventilatie (‘door-

tochten’). Zet apparaten die 

warmte produceren, zoals 

lampen en computers, zo 

weinig mogelijk aan. Dit kan 

een warmtereductie van 6% 

opleveren. Maak gebruik van 

ventilatoren of (mobiele) 

airco’s. 

Zorg voor elkaar 
Let bij hitte extra goed op 

elkaar. Let vooral op mensen 

die extra kwetsbaar zijn, zo-

als kleine kinderen en oude-

ren. Zorg dat kleine kinderen 

genoeg drinken en het niet te 

warm krijgen. Bescherm peu-

ters en kleuters tegen zonne-

straling. Kijk op www.johnny - 

shadow.nl voor tips, speciaal 

gericht op kinderen. Ouderen 

vormen ook een risicogroep. 

Het is voor hen extra be-

langrijk om in koele ruimtes 

te verblijven en om genoeg 

te drinken, ook als ze geen 

dorst hebben. Ook mensen 

met overgewicht, bewoners 

van zorginstellingen en men-

sen met een chronisch ziekte 

kunnen extra hinder onder-

vinden van hitte. Let daarom 

goed op elkaar. 

Bij gezondheidsklachten of 

vragen over uw gezondheid 

kunt u beter direct contact 

opnemen met uw huisarts. 

Overleg met uw apotheker 

als u medicijnen gebruikt. 

Meer informatie over om-

gaan met warmte vindt u op 

www.rivm.nl/hitte.
“Sporten houdt de geest 

jong en het lichaam vitaal”

www.sportinzandvoort.nl
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In de rubriek Sporen in de Zandvoortse Courant van deze week kunt u lezen waarvoor het mozaïek dat in de rotonde hangt is 

bedoeld. De rotonde is een intrigerend gebouw dat in 1951 gereed kwam en dat ik op mijn duimpje kende. Het werd op zaterdag 

23 juni 1951, tezamen met de Middenboulevard, door burgemeester Van Fenema officieel geopend. Een van de eerste comman-

danten van de strandpolitie was hoofdagent Passchier Stouthamer uit Zeeland, die als titel 

ook onbezoldigd rijksveldwachter voerde.

De rotonde

Beneden aan de Strandweg steekt nu de rotonde enigszins 

naar voren, waardoor het mogelijk is op het dak staande het 

gehele strand te overzien. Twee prachtige toegangen naast 

het gebouw brengen de bezoekers naar het strand, terwijl 

links en rechts van de Strandweg twee linke afgangen meer 
gebruikt zullen worden voor de „strandwagenbezitters” e.d. 

Het gebouw, bestaande uit twee etages, is nagenoeg geheel 

van beton opgetrokken, terwijl voor het gebouw een beton-

Nu over enkele dagen de rotonde aan de Strandweg 
oficieel zal worden geopend — de datum is nog niet 
vastgesteld — zijn we eens een kijkje in dit gebouw 
gaan nemen. De Strandweg en omgeving heeft een 
sterke verandering ondergaan, maar ook een uitste-
kende verbetering, hetgeen ook toe te schrijven is aan 
de rotonde.

&Heden  Verleden

nen damwand is aangebracht, waardoor het de hevigste stor-

men en vloeden zal kunnen weerstaan. Gelijkvloers zijn de 

toiletten ondergebracht, links voor de heren en rechts voor 

de dames. In de herenafdeling ruime W.C.’s en urinoirs, 
in de damesafdeling 5 W.C.’s en in beide afdelingen vier 
wastafels. Voor het personeel is voor in het gebouw een 
klein wachtkamertje ingericht, alsmede een gelegenheid 

om nog iets te koken.

Achter de toiletten komt men in een geweldige ruimte, 

welke de wintermaanden als opslagplaats voor strandtenten 

e.d. kan worden gebruikt. De oppervlakte bedraagt onge-

veer 150 m2. Hierin bevindt zich ook een pompinstallatie, 
waardoor het mogelijk is de fecaliën automatisch naar de 
riolering af te voeren. Maar ook voor de ontluchting is op 
bijzondere wijze zorg gedragen, namelijk door middel van 

twee van de vier hoge vlaggemasten!

Op de eerste etage staat men letterlijk verbaasd over de fraaie 
indeling en in het bijzonder valt op de mooie lichtval in de 

ronde gang. Links treft men eerst aan een kamer voor de 
politiewachtcommandant, het volgende vertrek wordt in-

gericht als kinderbewaarplaats, terwijl het derde vertrek als 

agentenwachtruimte zal dienst doen. In deze fraaie kamer zal 
het een genoegen zijn te mogen verblijven en de politie zal in 

dit vertrek met zijn prachtig uitzicht over zee en strand gaarne 

dienst doen. Twee kleine balcons verfraaien het geheel.

Naast dit „paradijs”-vertrek komt men in een kamer, bestemd 

voor de E.H.B.O.-dienst, terwijl het vijfde vertrek als wachtka-

mer voor het publiek zal dienstdoen. Voorts bevinden zich nog 
twee cellen op deze etage, terwijl men achter de gang tenslotte 

nog een linke opslagruimte aantreft. Men moet derhalve tot de 
conclusie komen, dat de rotonde in een woord af te noemen is. 
De kosten ad ongeveer ƒ 150.000 zijn volkomen verantwoord!

De rotonde

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 28 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 30 juni en de 

verdere in week 27 door het college genomen besluiten zijn 7 

juli vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 

Balie en op de website. 

Vaststellen Financiële verordening 212/2009

In de raadsvergadering van 30 juni 2009 heeft de raad de 

Financiële verordening 212 / 2009 vastgesteld.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Volkstuinencomplex, grenzend aan het Duinpieperspad, 

plaatsen tuinhuis, ingekomen 26 juni 2009, 2009-099Lv.

- Tjerk Hiddesstraat 6/7 en 8/8, doorbreken draagmuur, inge-

komen 30 juni 2009, 2009-100Lv.

- Heimansstraat 25, gedeeltelijk vergroten bestaande berg-

ruimte, ingekomen 01 juli 2009, 2009-101Lv.

Verzoek om ontheffing art. 3.6.1c en 3.23 Wro

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 

om met toepassing van artikel 3.6.1c en 3.23 van de Wet op de 

Ruimtelijk Ordening ontheffing te verlenen voor het:

bouwen van appartementen op het perceel Spoorbuurtstraat 

ongenummerd te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2009-

004Rv 1e fase).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 10 juli 2009 

gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het 

gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de ter-

mijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk haar/

zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het 

college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 

AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief 

‘zienswijze’ te vermelden.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Tollensstraat  (begraafplaats) aangevraagd 30 juni 2009, één 

esdoorn, boom staat in de weg, met herplantplicht, zaaknr: 

2009-45.

- Het kappen van 27 bomen op diverse locaties in de gemeente 

Zandvoort, de locaties staan vermeld in de concept-vergunning, 

diverse boomsoorten zijn dood, met herplantplicht, zaaknr: 

2009-4136.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-

gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 

openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-

mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk 

kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Monumentenvergunning art. 11 Monumentenwet

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 

om een monumentenvergunning te verlenen voor het:

plaatsen van een aanbouw met balkon op het perceel Oranje-

straat 3zw  te Zandvoort.

Voormelde aanvraag met het conceptbesluit liggen met 

ingang van 10 juli 2009 gedurende 6  weken ter inzage bij 

de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de ope-

ningstijden. Gedurende de termijn van de terinzageligging 

kan een ieder schriftelijk of mondeling haar/zijn zienswijze 

omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het college van Bur-

gemeester en Wethouders,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 

U dient in de rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” 

te vermelden.

De hierboven genoemde aangevraagde monumentenvergun-

ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen 

een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun 

zienswijzen/bedenkingen kenbaar maken bij Burgemeester 

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Prof.Zeemanstraat 53, uitbreiden woning, verzonden 30 juni 

2009, 2009-093Lv.

- Wilhelminaweg 8, vergroten woning, verzonden 30 juni 2009, 

2009-082Rv.

Bentveld:

- Bentveldweg 7, vergroten bestaande dakkapellen, wijzigen 

balkon en balkondeuren achterzijde, verzonden 30 juni 2009, 

2009-095Lv.

- Zandvoortselaan 305, uitbreiden woning, verzonden 01 juli 

2009, 2009-020Rv.

- Zandvoortselaan 307, uitbreiden woning, verzonden 01 juli 

2009, 2009-021Rv.

Verkeersbesluit bebording en verkeerstekens bij de Korte-

baandraverij 

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft beslo-

ten voor de Kortebaandraverij op donderdag 16 juli 2009 de 

Zeestraat en een gedeelte van de Kostverlorenstraat fysiek 

af te sluiten en over te gaan tot de plaatsing van een fysieke 

afsluiting (middels dranghekken voorzien van retroreflecterend 

materiaal) inclusief de borden conform model C01 van bijlage 

I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op 

de volgende locaties van 06.00 u tot 22.00 uur: 

- in de Kostverlorenstraat direct ten westen van de Jan Steen-

straat;

- in de Zeestraat direct ten oosten van de Stationstraat;

- in de Brugstraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

- in de Eltzbacherstraat direct ten direct ten oosten van het 

Stationsplein;

- in de Spoorbuurtstraat direct ten direct ten zuiden van de 

Zeestraat;

- in de Haltestraat direct ten oosten van de Achterweg;

- in de Nieuwstraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

- in de Verlengde Haltestraat direct ten noorden van de  

Zeestraat;

- op het Stationsplein direct ten zuiden van de Van Speijkstraat;

- op het Stationsplein direct ten noorden van de ir. E.J.J. Kuin-

dersstraat;

Aan de bewoners van de Kostverlorenstraat verzoeken wij de 

afvalemmers op donderdag 16 juli 2009 naar de hoek Kostver-

lorenstraat/Koninginneweg te brengen;

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft tevens be-

sloten om op maandag 13 juli 2009 de borden E01 (Verboden te 

parkeren) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Ver-

keerstekens 1990 met onderbord “donderdag a.s.” te plaatsen 

op de locatie van de Kortebaandraverij om zodoende de locatie 

van de kortebaandraverij vrij te houden van geparkeerde auto’s;

Op maandag 13 juli 2009 de borden E01 (Verboden te parkeren) 

van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-

tekens 1990 met onderbord zaterdag aanstaande dienen te 

worden geplaatst op de volgende locaties: 

- op het Stationsplein direct ten zuiden van de Van Speijkstraat;

- op het Stationsplein direct ten noorden van de ir. E.J.J. Kuin-

dersstraat;

- in de Eltzbacherstraat (tweemaal);

Middels deze maatregelen zal de Zeestraat en een deel van het 

centrum niet meer bereikbaar zijn voor bestemmingsverkeer. 

Vergunningshouder voor de desbetreffende wegen, kunnen 

vanaf woensdagavond  15 juli 2009 na 20.00 uur tot en met 

vrijdagmorgen 17 juli 2009 tot 12.00 uur gratis parkeren op 

het De Favaugeplein. 

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 

bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 

van een afschrift van het bezwaarschrift.

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Afgelopen maandag hebben Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland een nieuw college 

van Gedeputeerde Staten (GS) aangesteld. Het vorige college struikelde over de IJsland affaire 

waardoor er nieuwe coalitieonderhandelingen nodig waren. Ook stond de positie van Com-

missaris van de Koningin Harry Borghouts (GroenLinks) ter discussie. Die heeft echter, met het 

opzeggen van zijn bijbaan bij het ABP die € 38.000 opleverde, naar PS een knieval gemaakt.

De beide VVD-Gede pu-

teer   den Ton Hooijmaijers 

en Cornelis Mooij komen 

niet meer terug in het col-

lege. Mooij is solidair met 

Hooijmaijers die de schuld 

voor het verlies van 78 miljoen 

euro bij IceSafe op zich heeft 

genomen. Ook Gedeputeerde 

Peter Visser (PvdA) zal niet 

vesteren in bereikbaarheid, 

investeringen in landelijk 

gebied voortzetten, de strijd 

tegen het water op peil 

houden en bijdragen aan 

een beter klimaat en meer 

duurzaamheid. Die zijn of-

tewel nieuw of krijgen een 

nieuwe, groter impuls.

Hieronder de nieuwe samen-

stelling en de beoogde porte-

feuilles: Elisabeth Post (VVD): 

Finan ciën en WVV; Laila 

Driessen (VVD): Ruimtelijke 

Ordening en grondbeleid; 

Sascha Baggerman (PvdA): 

terugkeren. De VVD schuiven 

nu Elisabeth Post als vervang-

ster van Hooijmaijers en Laila 

Driessen als vervangster van 

Mooij naar voren, terwijl 

Visser vervangen gaat wor-

den door PvdA’er Rob Meerhof.

Door de nieuwe coalitieon-

derhandelingen is ook een 

Jeugd, wonen en cultuur; 

Rob Meerhof (PvdA): Zorg 

en welzijn, landelijk gebied 

en bestuur; Rinske Kruisinga 

(CDA): Water, Europa en P&O; 

Jaap Bond (CDA): Econo-

Nieuw college provincie Noord-Holland 

nieuw collegeprogramma 

vastgesteld. Enkele speer-

punten zijn: de economi-

sche recessie het hoofd bie-

den, de ruimtelijke visie op 

Noord-Holland vaststellen, 

betaalbaar wonen stimu-

leren, de jeugdzorg beter 

organiseren, natuur blijven 

ontwikkelen en beheren, in-

mische zaken en landbouw; 

Bart Heller (GL): milieu, ener-

gie, natuur en gemeentelijke 

samenwerking. Voorzitter 

blijft Commissaris van de 

Koningin Harry Borghouts.

door Joop van Nes jr.

Een van zijn zoons was jarenlang een vriendje van mij waarmee ik op het strand, 

rondom de rotonde, veel heb beleefd. Dat kon toen nog, eind jaren vijftig begin ja-

ren zestig. Hieronder vindt u een verslag van de Zandvoortse Courant van vrijdag 

15 juni 1951. Er werd in eerste instantie rekening gehouden met een oplevering 

eind mei van dat jaar. Dat werd dus een aantal maanden later. De Zandvoortse 

Courant van toen ging daags voor de opening eens poolshoogte nemen en was 

zeer enthousiast. Hieronder het letterlijke verslag.

Foto Archief Genootschap Oud Zandvoort, bld18257

Harry Borghouts blijft ook voorzitter van het nieuwe college
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Broers Van Dongen pakken podiumplaatsen op Assen 7e lustrum 
Kortebaandraverij

Sportsector favoriet voor maatschappelijke stage

Danny van Dongen (l) op het podium in Assen

Winnaar van vorig jaar Aad Pools

Sportclubs bieden goede stagemogelijkheden

Administratiekantoor K. Willemse
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VVV Zandvoort

Wapen van Zandvoort, eten en drinken…

Zandvoort Optiek

autosport paardensport

algemeen

Afgelopen weekend werden de Midzomerraces verreden op het Drentse TT Circuit van 

Assen. De Zandvoortse broers Jan Paul en Danny van Dongen waren, ieder in hun eigen 

raceklasse, dominant aanwezig.

Volgende week donderdag, 16 juli, is de 35e Kortebaandra-

verij in Zandvoort. Het parcours loopt ook dit jaar weer van 

de start in de Kostverlorenstraat naar de finish in de Zee-

straat. De aanvang is om 13.30 uur en de toegang is zoals te 

doen gebruikelijk helemaal gratis.

Bijna een op de drie jongeren van de middelbare scholen, 

wil de verplichte maatschappelijke stage het liefst lopen 

in de sportsector. Dat meldt het ministerie van onderwijs.

Jan Paul van Dongen stond 

raar te kijken toen hij in 

de eerste Formule Ford 

race de derde plek in zijn 

schoot geworpen kreeg. De 

Zandvoorter was betrok-

ken bij een gevecht tus-

sen Rogier Jongejans en 

Henk Vuik die streden om 

de derde plek. Van Dongen, 

die achter de beide kemp-

De organisatie heeft weer al-

les in het werk gesteld om dit 

grote evenement doorgang 

te laten vinden. Dit jaar ko-

men weer bekende pikeurs 

zoals Aad Pools, Cees Imming, 

Andries v.d. Blonk en vele 

andere met hun toppaarden 

aan de start. Ondertussen is 

het kortebaanseizoen alweer 

een eindje op gang met ver-

rassende winnaars, maar de 

grote vraag voor Zandvoort 

is: wie gaat er dit jaar met de 

eer strijken? Op het parcours 

in Zandvoort is dat namelijk 

altijd moeilijk te voorspel-

len, want de finish is bergop. 

Dat is nergens anders in 

Nederland het geval en dat 

maakt het unieke parcours 

een stuk moeilijker en de 

Stage
Veel scholen (ook in Zand-

voort) experimenteren er 

nu al mee en straks is het 

wettelijk verplicht: de maat-

schappelijke stage. Om dat 

te realiseren is de sport kei-

hard nodig. Want met ruim 

één miljoen vrijwilligers is 

de sport de grootste vrijwil-

ligerssector in Nederland. 

Een sector bovendien die 

wat extra handen goed kan 

gebruiken. En ook voor veel 

jongeren is een stageplek 

in de sport interessant. Het 

biedt ze de mogelijkheid 

zich in te zetten op een ter-

rein of voor een organisatie 

waar ze wat mee hebben. De 

maatschappelijke stage in de 

sport is dus een buitenkansje 

voor zowel scholen, sportor-

ganisaties als leerlingen!

Voordelen voor scholen
De sport biedt een enorm 

potentieel aan stageplek-

Het Nederlands Instituut 

voor Sport en Bewegen 

(NISB) wil eind 2011 twaalf-

duizend maatschappelijke 

stageplaatsen realiseren bij 

sportinstellingen. Dit plan 

staat in een convenant 

dat dinsdag werd onder-

tekend door staatssecre-

taris van Onderwijs Marja 

van Bijsterveld (CDA) en 

Clémence Ross, directeur 

hanen reed, zat eerste 

rang toen het vlak voor het 

einde mis ging in de Geert 

Timmerbocht. Jongejans 

kwam in het grind terecht 

en Vuik moest zijn wagen 

stil zetten. Daardoor werd 

Van Dongen letterlijk de la-

chende derde, achter win-

naar Melroy Heemkerk en 

Nils Vestergard die tweede 

ken. De stageplekken lig-

gen voor het oprapen: veel 

leerlingen kunnen terecht 

bij hun eigen sportclub. In 

de sport valt veel te leren 

voor leerlingen: organise-

ren, samenwerken, jezelf 

presenteren, enz. Veel jon-

geren vinden sport leuk, er 

zijn tal van praktische en 

aansprekende stageplek-

ken en –taken mogelijk in 

de sport dus je kunt er veel 

leren. Vele handen maken 

licht werk en in de sport 

is altijd behoefte aan ex-

tra helpende handen. De 

maatschappelijke stage 

is een uitgelezen kans om 

jongeren te laten kennisma-

ken met de vrijwilligerscul-

tuur van sportverenigingen. 

Jongeren gaan dan de ver-

eniging met andere ogen 

bekijken en brengen speci-

fieke kwaliteiten. Ook blijkt 

dat ze na de stage vaak ac-

tief blijven in de club.

van het NISB. Vanaf het 

schooljaar 2011-2012 moet 

elke middelbare scholier 

een maatschappelijke sta-

ge van 72 uur lopen. Dat 

kan behalve in de sportsec-

tor ook bij culturele instel-

lingen en in de zorgsector. 

De sportsector is goed voor 

negentien procent van de 

bijna 65 duizend stage-

plaatsen.

uitslag dus onvoorspelbaar.

Natuurlijk is ook de totalisa-

tor weer van de partij zodat 

u een gokje kunt wagen. Dit 

kan al vanaf € 1. Het is ook 

mogelijk om zelf een paard 

te sponsoren, dit kunt u deze 

week nog doen via de orga-

nisatie. Een paard sponsoren 

kost slechts € 60 en met een 

beetje geluk valt daar € 180 

mee te winnen. U kunt dit 

bijvoorbeeld doen als fami-

lie of vriendenclub, maar ook 

als bedrijf. Wilt u een paard 

sponsoren neemt u dan even 

contact op met Ton Ariesen 

(06-53191894) van café 
Oomstee. Eventueel kunt 

u dit ook doen bij Willem 

Harder via tel. 06-53580673.

werd. Heemskerk wist in de 

tweede race al de Formule 

Ford titel veilig te stellen.

Voor de broer van Jan Paul, 

Danny van Dongen, was het 

in één van de Dutch GT4 ra-

ces ook een prima weekend. 

Met zijn Chevrolet Corvette 

C6 legde hij in de eerste race 

beslag op de tweede plaats 

achter Jeroen Bleekemolen, 

die net als Van Dongen ook 

in een Corvette C6 reed. 

Voor deze race had onze 

plaatsgenoot, die het hele 

weekend samen met Henry 

Zumbrink reed, zelfs als 

snelste getraind.

In de grote race zat zelfs 

de winst er nog in. Maar 

doordat de latere winnaar 

Ricardo van der Ende van 

zijn ideale lijn afweek, kwam 

Van Dongen, die na de rij-

derswissel met Zumbrink 

voorin terecht kwam, op het 

vuile gedeelte terecht. Een 

spin maakte aan alle illusies 

een einde. “Ik ben er heel 

ziek van. Maar aan de an-

dere kant gaan we met een 

podiumplek en met de snel-

ste raceronde in de hoofd-

race naar huis. Ik reken erop 

dat we ook de volgende ra-

ces, op Spa-Francorchamps, 

weer aan de start staan”, 

aldus de Zandvoorter.

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
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  17 22     12 6

 16     11 22\5
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  24      25
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Lemon Prawns
Voorgerecht voor 4 personen

Bereiding:
Pel de garnalen en haal het darmkanaal eruit (laat de kop eraan). Rasp de schil van de 

citroenen eerst en pers vervolgens het sap eruit. Zorg ervoor dat bij het raspen van de 

schil zoveel mogelijk alleen het gele velletje wordt geraspt en niet het witte gedeelte, 

dat is namelijk vrij bitter. Meng het citroensap (bewaar wel nog 2 eetlepels van het 

sap) met de kleingesneden koriander en de citroenrasp. Roer er de olijfolie door en laat 

de garnalen er een uur in marineren. Haal het teentje knoflook door de pers en meng 

met het achtergehouden citroensap, de mosterd, nog wat olie en het zout, de peper en 

de suiker. Dit is de vinaigrette. Grill de garnalen nu circa 2 minuten aan iedere kant of 

leg ze op de barbecue tot ze mooi roze van kleur zijn en serveer ze met de vinaigrette. 

U kunt natuurlijk het recept ook als hoofdgerecht gebruiken, neemt u dan 1,5 tot 2 

keer de receptuur. Een frisse salade en een mooi glas Pinot Blanc uit de Elzas misstaat 

zeker niet bij dit voor/hoofdgerecht.

Zomertijd is barbecuetijd. Deze week eens een recept van een  

schaaldierensoort die bijna altijd op een spies op de borden komt: gamba’s  

of reuze garnalen. Nu echter gaan we ze apart grillen of barbecueën.  

Houdt u rekening met de grote van de garnalen; die loopt vaak nogal uiteen.

2 citroenen,

1 bos koriander,

20 reuze garnalen,

1 teentje knoflook,

zout naar smaak,

snufje rietsuiker,

snufje peper,

1 deciliter olijfolie,

1 theelepel mosterd.

Benodigdheden:

Dier van de Week
Het dierentehuis in Zandvoort Noord zit mo-

menteel rijk gevuld met katten en poezen. 

Bent u op zoek naar een kat of poes, dan kan 

het haast niet anders of er zit er wel eentje 

tussen die bij u of uw gezinssituatie past.

Hij is een oude bekende van ons, Spooky. 

Jaren geleden was hij al eens bij ons. Hij was ge-

plaatst en had een heerlijk leven. Helaas moest 

de eigenaar verhuizen naar het buitenland en 

kon Spooky niet mee. Spook is een gecastreerde 

kater van 11 jaar en super super lief. Hij komt al aanrennen als we de afdeling op komen 

en knuffelt er dan helemaal op los. Kopjes geven is zijn specialiteit!! Hij kan met kinderen 

en andere katten en is niet bang aangelegd. Heel veel drukte vindt hij niet zo prettig. Hij 

was gewend om naar buiten te gaan en doet dat hier ook regelmatig. Een huisje met 

een tuin dus, voor deze meneer.  

Wie geeft hem de komende jaren weer een fantastisch leven. Kom kennis maken met 

Spook in het dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Het asiel is 

open van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur. Tel. 57 13 888 of kijk 

op www.dierentehuiskennemerland.nl

Al meer dan tien jaar worden van 

begin mei tot eind september li-

bellen geteld. Leden van de Libel-

lenwerkgroep Zuid-Kennemerland 

doen dat op vaste routes in de 

Amsterdamse Waterleidingduinen. 

Zondag 12 juli wordt door de werk-

groep een rondleiding verzorgd, 

voorafgegaan door een inleiding.

Wat is het verschil tussen 

juffers en echte libellen? 

Hoe zit het met de voort-

planting? Welke soor-

ten kunt u aantreffen bij 

welk watertype in de dui-

nen? Zondag 12 juli zullen  

leden van de Libellen-

werkgroep u alles over li-

bellen in de Amsterdamse 

Water leidingduinen vertel-

len en ook in het veld laten 

zien. 

Voorafgaand aan de excursie 

staat een inleiding over libel-

len op het  programma. Deze 

inleiding begint om 11.00 uur 

in bezoekerscentrum De 

Oranjekom bij ingang Oase 

aan de Vogelenzangseweg. 

De circa twee uur durende 

excursie begint om 12.00 uur 

vanaf dezelfde locatie. De ex-

cursie, inclusief de inleiding, 

is gratis. Deelnemers dienen 

wel zelf te zorgen voor een 

Libellenexcursie in Waterleidingduinen

geldig toegangsbewijs voor 

de Waterleidingduinen. U kunt 

aan het hele programma deel-

nemen maar het is ook moge-

lijk om te kiezen voor inleiding 

of excursie.

Vooraf aanmelden is moge-

lijk bij bezoekerscentrum De 

Oranjekom, tel. 020-608 7595. 

Het bezoekerscentrum is ge-

opend van dinsdag tot en met 

zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
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nieuwe prijs

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

ca. 1900    arch. GOZ bld.02547.

Jac. van Heemskerckstraat17 
Dit appartementencomplex met lift is in 2005/2006 geheel aan de buitenzijde 
gerenoveerd. Het appartement op de hoek van de 1e verdieping is prachtig 
gelegen en heeft een ruime lichte woonkamer (v.h. 2 kamers), 2 slaapkamers en 
zonnig balkon op het zuidwesten.

Eigen parkeerterrein, berging in de onderbouw•	
Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing•	
Op loopafstand van het centrum en station•	
Woonoppervlakte ca. 90 m² (incl. het balkon)•	

Vraagprijs: € 220.000,--

Hogeweg 22/23 
Dit  luxe uitgevoerde penthouse is in het kleinschalige complex Westerduin 
gelegen en beschikt over een lichte woonkamer met eetkamer, studeergedeelte, 
ruime slaapkamer, zonnig terras op het zuidwesten met zeezicht, fraaie badkamer 
met o.a. whirlpool en een luxe Gaggenau keuken voorzien van allerhande 
inbouwapparatuur. 

Goed onderhouden en zo te betrekken!•	
Zee-en duinzicht•	
Mogelijkheid tot het creëren van een extra slaapkamer•	
Complex met lift•	
Elektrische screens en zonwering•	
Geheel voorzien van dubbele beglazing en hardhout kozijnen•	
Woonoppervlakte ca. 95 m² (incl. terras)•	

Vraagprijs € 349.000,-- 

Paradijsweg 8
Wordt dit uw eigen paradijs? Sfeervolle vrijstaande 20-er jaren woning met 
plaatsje op het zuiden, 2 slaapkamers en leuke details zoals hoge ramen met 
shutters in de woonkamer, originele keuken met terrazzo aanrecht/gootsteen, 
slaapkamer met hoge nok en balkenplafond. Daarnaast is deze woning ook nog 
eens ideaal gelegen aan de rand van het centrum met al zijn voorzieningen en op 
loopafstand van de zuid-duinen, strand en zee.

Goed onderhouden karakteristieke woning •	
Buitenzijde geschilderd in 2009•	
Badkamer/toilet in 2009 geheel vernieuwd•	
Woonoppervlakte ca. 70 m² •	
Perceeloppervlakte 103 m²•	

Vraagprijs € 324.000,-- 

nieuwe prijs

Fahrenheitstraat 64
Aan klein plantsoen gelegen tussenwoning met 4 slaapkamers en een zonnige 
tuin op het zuiden met achterom.
De woning is aan de achterzijde over de volle breedte uitgebouwd. Eventueel is er 
een garage separaat te koop.

•	 Fijne	gezinswoning
•	 Rustige	en	kindvriendelijke	woonomgeving
•	 Kleinschalig	winkelcentrum	op	loopafstand
•	 Nabij	openbaar	vervoer
•	 Eventueel	garage	te	koop	€	25.000,--
•	 Gebruiksoppervlakte	ca.	115	m
•	 Perceeloppervlakte	195	m 	(incl.	garage)

Vraagprijs € 289.000,-- 

Zeestraat 41 
Midden in het centrum van Zandvoort ligt dit royale karakteristieke 
halfvrijstaande pand uit ca. 1900. Het pand bestaat uit 4 verdiepingen en heeft 
een restaurantfunctie op zowel de begane grond als in het souterrain.
Het restaurant “Dubrovnic” op de begane grond beschikt over een keuken met 
grote grill, bargedeelte en in het souterrain bevindt zich de spoelkeuken met 
diverse opslagruimten en toegang tot de achtertuin. 

Horeca, wonen of beleggen?•	
1•	 e verdieping: gerenoveerd 3 kamer appartement
2•	 e verdieping: sfeervolle studio 
Oppervlakte bedrijfsruimte totaal ca. 160 m² (beg.grond+souterrain)•	
Oppervlakte woonruimte ca. 92 m²(1•	 e verd.+2e verd.)
Perceeloppervlakte 278 m² •	

Vraagprijs :  € 529.000,--  

De Ruyterstraat 8/2
Dit leuke 4 kamer appartement (verbouwd naar 3) ligt op de 1e verdieping, 
heeft 2 slaapkamers, zeezicht en een zonnig balkon op het zuidwesten. De grote 
inpandige garage met elektrisch bedienbare deur is bij de vraagprijs inbegrepen.

Sfeervol appartement•	
Elektrisch bedienbare luxalex•	
Goed afgewerkt•	
Geen onderburen•	
Voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas•	
Boodschappenlift in portiek•	
Inpandige berging met aansluiting wasmachine/droger•	
Eigen c.v. combiketel •	
Garage v.v. water en elektra •	
Woonoppervlakte ca. 90 m² (incl. balkon)•	

Vraagprijs: € 269.000,--

verkocht onder 

voorbehoud

Penthouse

nieuw
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Voor het fietspad zal een strook duinen moeten worden opgeofferd

De gemeente Zandvoort geeft in een ontwerptekening 

aan om een nieuw, recreatief fietspad aan te leggen 

langs de Frans Zwaanstraat richting Cort v.d. Linden-

straat. Het fietspad wordt 1,5 meter vanaf de stoeprand 

aangelegd en is 3,2 meter breed. Het pad is niet alleen 

voor fietsers bedoeld maar ook als noodweg voor de 

hulpverlening waarbij, in geval van een calamiteit en 

drukte op de rijweg, de politie, ambulance of brandweer 

gebruik kunnen maken van het pad. 

Maandagochtend, net na 07.00 uur, werden de bewo-

ners van de Zeestraat opgeschrikt door de sirenes van 

de brandweer en politie. Uit het bekende Aziatische 

specialiteitenrestaurant Fong Lie, van Meta en Rob Tan, 

kwamen dikke rookwolken.

Recreatief fietspad langs de zuidduinen Brand bij Fong Lie

beschermingswet van toe-

passing. Dit natuurgebied 

met vastgelegde kustdui-

nen én met kruidvegetatie 

wordt ook wel ‘grijze duinen’ 

genoemd en is niet aan een 

eigenaar gebonden. Omdat 

den. De brand is in ieder ge-

val ontstaan in de keuken, in 

het souterrain, waar men al 

voorbereidingen voor de dag 

aan te treffen was. Op de 

foto een ‘spuitgast’ die met 

via de ladderwagen van de 

Zandvoortse brandweer het 

dak van Fong Lie controleert 

op een eventuele nieuwe 

brandhaard.

3 117 9Actueel Live Cultuur Sport
Tweede editie
Kunstfestijn

Salsafestival
op Gasthuisplein

Nieuwe kunst
in collegekamer

DTM circus
komt weer
naar Zandvoort

5e jaargang • week 29

16 juli 2009
Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 
Zandvoortse 

De Mannetjes

Brand Fong Lie

‘De kok had iets 
teveel sambal op de 

sateetjes gedaan’

De vergadering van 

de welstandscommissie van 

16 juli is een week opgeschoven, 

dus naar 23 juli.

door Nel Kerkman

Het beoogde fietspad ligt 

in de rand van een Natura 

2000 gebied; daarbij zijn 

de Habitatrichtlijnen, Flora/ 

Faunawetgeving en Natuur-

De brandweer was snel ter 

plaatse en heeft een uit-

slaande brand kunnen voor-

komen. Voor de zekerheid 

werden ook de collega’s uit 

Haarlem gealarmeerd die 

binnen 15 minuten aanwezig 

waren. Over de oorzaak van 

de brand tast de brandweer 

nog in het duister maar dit 

zal zeker onderzocht wor-

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 29 : 
Allinson met walnoot € 1,25 
Saucijzenbroodje € 1,25
week 30 :
10 gemengde zachte 
     bolletjes € 2,50
Poesta € 1,25

Stap ook eens binnen voor  
een lekker belegd broodje  
met één van onze heerlijke 
ambachtelijke salades en  

een lekker kopje koffie

het fietspad in het waterwin-

gebied (eigendom Waternet) 

komt te liggen, moeten nog 

verschillende noodzakelijke 

onderzoeken worden afge-

rond. De gemeente heeft 

destijds bij de overdracht 

van de duinen aan Waternet 

een 7 meter brede strook 

grond bedongen. Met in het 

achterhoofd een mogelijk 

fietspad door de duinen. 

Als gemeente Zandvoort dit 

plan wil realiseren zal dat 

ten koste gaan van kostbaar 

duingebied. Niet iedereen is 

daar blij mee.

Bezwaren
Er zijn al meerdere bezwa-

ren vanuit de natuurorga-

nisaties en gebruikers van 

de duinen gekomen om de 

grijze duinen te beschermen 

voor afgraving. Stichting 

Duinbehoud vindt het fiets-

pad veel te breed en verwijst 

naar het fietspad tussen 

Zandvoort en Noordwijk, 

waar wielrenners al jaren 

voor gevaarlijke situaties 

zorgen door veel te hard te 

rijden. Op het genoemde 

fietspad voltrok zich begin 

juni een dramatisch ongeval, 

waarbij twee wielrenners in 

tegenovergestelde richting 

op elkaar botsten en een 

wielrenner aan zijn verwon-

dingen overleed. 

Veiliger
Yvonne Hassing (Fietsers-

bond afd. Bloemendaal) be-

grijpt de angst naar aanlei-

ding van het ongeluk maar 

vindt dat een smaller fiets-

pad (bij Langevelderslag is 

het 2,80m.) juist leidt tot 

meer ongelukken. Ook het 

plaatsen van hekjes ont-

moedigt niet alleen wiel-

renners maar ook de ove-

rige fietsers en maken dat 

mensen door de berm er 

omheen rijden. Een verbreed 

fietspad langs de duinrand 

vergroot de verkeersveilig-

heid en verhoogt de at-

tractiviteit van Zandvoort 

voor de recreatieve fietser. 

Het nieuwe tracé volgt de 

Cornelis v.d. Werffstraat, 

de Frans Zwaanstraat en 

de Cort v.d. Lindenstraat 

en sluit ter hoogte van het 

Friedhoffplein aan op de be-

staande wegen.

Van ons hoeft u
geen provisie
te betalen!

Kostverlorenstraat 100 - Zandvoort
(023) 573 59 87
www.zandvoort.hypotheekshop.nl

En u krijgt 
vaak ook nog 
eens een 
lagere rente!Sea Optiek

Zichtbaar Beter
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort

Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Vrijdag 31 juli verloten 
wij de RAY-BAN-fiets!
Koop voor die datum 

een RAY-BAN-zonnebril 
en u loot GRATIS mee!!!  

LET OP!
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Ontwerptekening 
Van de eerste fase langs 

de zuidrand hangt de ont-

werptekening van 22 juni 

tot en met 2 augustus zes 

weken ter inzage in de hal 

van het gemeentehuis. Ook 

is de tekening te zien op de 

website van de gemeente 

onder Actueel/Plannen 

en Projecten/Fietspad 

Zandvoort Zuid. Deze in-

spraak is alleen over het 

voorlopige ontwerp. In een 

later stadium wordt nog een 

officiële procedure gevoerd 

om het fietspad te realiseren. 

Op de kaart fietsstructuur 

Gemeente Zandvoort in de 

geactualiseerde GVVP 2005 

komt het beoogde fietspad 

langs de Zuidduinen niet 

voor. Wel wordt het fiets-

pad in het fietsbeleidsplan 

als ontbrekende schakel 

benoemd. Ook de provincie 

heeft het pad op het recre-

atieve fietsnetwerk staan 

en ondersteunt de aanleg 

financieel vanuit middelen 

voor de Bereikbaarheid van 

de Kust.

Indienen van bezwaar
Hoewel de afspraak is om 

geen ontwerpen en visies 

in de vakantieperiode aan te 

bieden is het indienen voor 

bezwaren ook nu precies 

in deze periode gepland. 

Tot 2 augustus 2009 kunt 

u schriftelijk uw reacties 

indienen op het gemeen-

tehuis, ter attentie van 

de afdeling Ontwikkeling 

en Beheer. Of anders via 

info@zandvoort.nl onder 
vermelding: fietspad Frans 

Zwaanstraat.

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier

 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort

 T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330 • F: 023-57 16 865 

 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut

 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

staat de maand juli in het 

teken van lekker even uit in 

eigen land of buitenland. 

Terug komen met leuke en 

minder leuke verhalen. Zo 

zal ik nooit onze vakantie 

vergeten toen we voor de 

1ste keer met 3 kinderen en 

een vouwwagen richting 

Frankrijk reden.

De pech begon al op de 

Schipholweg, waar de vouw-

wagen schaarde en we dwars 

op de weg stonden. De auto-

mobilist achter ons vertelde 

haarfijn dat we té hard reden 

en de wagen verkeerd belast 

was. Na overpakken en even 

bijkomen van de schrik ging 

de reis verder. Met hulp van 

onze oudste dochter, die con-

stant de snelheidsmeter in 

de gaten hield, kwamen we 

bekaf bij onze camping aan. 

Hoezo gereserveerd? In ge-

brekkig Frans lukte het me 

niet de eigenaar te overtui-

gen. De papieren lagen thuis 

en de techniek van een PC 

was er niet. Moeizaam keer-

den we de auto en aanhan-

ger om. In het donker vonden 

we tenslotte een plaatsje op 

een gemeentelijke camping. 

De volgende nacht plensde 

het en bleek dat de tent 

lekte. Na enige noodgrepen 

was het euvel verholpen. De 

volgende nacht voelde ik iets 

in m’n slaapzak kruipen. Het 

was een kát!! Oorzaak: de 

tentflappen waren niet goed 

bevestigd. Na een week kreeg 

ik bericht dat mijn vader was 

overleden. Op weg naar huis 

raakten we in een dikke mist 

verzeild en zijn we voorzich-

tig van de snelweg gegaan 

om met z’n allen in de auto te 

slapen. Bij thuiskomst moes-

ten we bij mijn moeder loge-

ren. We hadden ons huis voor 

3 weken verhuurd en konden 

er niet terecht. 

Ondanks alle nare ervarin-

gen zijn we nog een paar 

keer met de vouwwagen 

op pad geweest. Alles moet 

je een keer meege-

maakt hebben. Ik 

moet eerlijk beken-

nen: kamperen is 

echt niets voor mij! 

cartoon Hans van Pelt

Volgens mij…
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten burgerlijke stand
4 JULI - 10 JULI 2009

Geboren:
Sem, zoon van: Bandsma, Joeri en: Steiner, Suzana.
Nick, zoon van: Visser, Don en: Boon, Petronella Johanna.

Ondertrouwd: 
Snel, Remko en: Kemp, Annemarie Cornelia Jeanine.
Steggerda, Petrus en: Kremer, Viktoria.

Gehuwd:
Smeink, Emiel en: Groot Hulze, Kelly Maria.

Overleden :
Verzijlbergen geb. Roelfsema, Maria, oud 80 jaar.

Bloem, Harry Jan, oud 60 jaar.
Bot geb. Band, Antje, oud 79 jaar.

Bosschieter, Johannes Evert Hermanus, oud 59 jaar.
de Haan, Hans, oud 58 jaar.

Bluijs, Jacoba Johanna ,oud 86 jaar.

ZONDAG 19 JULI

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl 

10.00 uur ds. L.J. Rasser uit Amsterdam

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl 

10.30 uur Heer P. v.d. Smaal

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor D. Duijves

kerkdiensten 

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

juli w a t e r
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restaurant aan het strand

waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl

Reserveren:023-5713200

www.beachclubtien.nl

Keuken dagelijks
 geopend tot 22.00 uur

U bent van harte welkom

28-01-1951 04-07-2009

Verdrietig, maar dankbaar dat hem een verder lijden 

bespaard is gebleven, laten wij weten dat op 4 juli j.l. 

onze broer, zwager, oom en oudoom

Hans de Haan

is overleden. De crematie heeft inmiddels in besloten 

kring plaatsgevonden.

 Marianne de Haan- Dave Loni

 Kinderen en kleinkinderen

 Jeroen en Roos de Haan

 Kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres:

Jeroen de Haan

Koninginneweg 29

2042 NK Zandvoort

14-07-2008 14-07-2009 

Lieve Jaap, pappa, opa

Als wij van tranen een trap konden maken

en van herinneringen een brug,

dan klommen wij hoog de hemel in

en namen wij je mee terug.

We missen je nog iedere dag,

we houden van je.

Died, Monique, Rob, Sven

Kort maar krachtig!

Lieve Henk,

Zo kwam je ons leven binnen gewandeld, 

wat je vervolgens opvulde met veel liefde en vreugde.

Maar zo ineens, veels te vroeg, 

moest je ook weer verder wandelen. 

Lieve Henk, we zijn blij je te hebben mogen 

leren kennen en hebben je 

voor altijd in ons hart gesloten.

Bedankt.

Tineke

Michel, Angela

Richard, Sabine, Jay

Restaurant De Puur 

Zeestraat 26 te Zandvoort

Restaurant De Puur 

Zeestraat 26 te Zandvoort
De provinciale zender RTV N-H heeft in samenwerking 

met de gemeente Zandvoort, VVV Zandvoort en Circuit 

Park Zandvoort een 8-delige documentaire gemaakt on-

der de naam ‘Zandvoortjournaal’. Op 8 opeenvolgende 

woensdagen zal een nieuwe editie uitgezonden worden 

met als rode draad het Zandvoortse duinencircuit.

Zandvoortjournaal op RTV N-H

Michael Bleekemolen tussen de promotiedames

Ter promotie had racenestor 

Michel Bleekemolen een aan-

tal aansprekende bolides van 

zijn bedrijf Race Planet op stra-

tegische punten in het dorp 

geplaatst en kreeg daardoor de 

aandacht die het ‘product’ van 

de zender nodig had. Menige 

Zandvoorter, maar ook toerist, 

heeft foto’s van geliefden sa-

men met hem en een aantal 

‘pitspoezen’ kunnen nemen. 

Na deze promotionele activi-

teiten reden de schitterende 

en tot de verbeelding sprekend 

bolides een aantal ‘snelle’ rond-

jes over de boulevard Barnaart 

maar wel voorafgegaan door 

verkeersregelaars. 

jonge Nederlandse podium-

kunstenaars heel wat te 

bieden hebben. Dit jaar zul-

len er 2 leeftijdscategorieën 

zijn die gaan optreden in het 

Muziekpaviljoen. Op 26 juli 

Het Kunstfestijn 2008 was vorig jaar een groot succes. 

Daarom heeft de organisatie besloten om op 26 juli en 2 

augustus 2009 met een tweede editie te komen. Wie wordt 

de opvolger van Bianca Dorsman? Daarvoor is men op zoek 

naar talentvolle jonge mensen met een passie voor muziek, 

dans, circus, poëzie, cabaret, rap, musical of toneel. 

Tweede Kunstfestijn in Muziekpaviljoen

Bianca Dorsman, winnares Kunstfestijn 2008

Het maakt niet uit of het 

een groep of een solo-act be-

treft, zolang het maar kwali-

teit heeft. Onder het motto 

‘Verzin het maar!’ willen de 

organisatoren laten zien dat 

de groep van 8 tot 15 jaar en 

op 2 augustus die van 16 tot 

25 jaar. De jury bestaat uit 

dorpsomroeper Klaas Koper, 

actrice Monique van der 

Werff en schrijver/dichter 

Marco Termes.

Alles is welkom op het po-

dium van ongeveer 36m2. 

Het belangrijkste is dat de 

act origineel is. “Het gaat om 

de passie die je ervoor hebt”, 

aldus de organisatie, “het is 

een kick om op het mooie 

en prominente podium mid-

den in de badplaats te staan 

waar op een mooie dag tien-

duizenden mensen voorbij 

lopen.” Als je overtuigd bent 

van jouw talent, al over enige 

podiumervaring beschikt en 

dit live wil laten zien, geef je 

dan op! Dat kan via www.

kunstfestijn.nl.

vervolg - pagina 1   

Een aantal van onze trouwe krantenbezorgers  

is nog steeds met vakantie. Daarom zoeken 

wij voor de komende vakantieweken invallers 

voor diverse wijken.

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij 

ZVO Verspreiders, tel. 06-1139 1478 of mail uw 

gegevens naar info@zvo-verspreiders.nl
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Regelmatig komen bij de gemeentelijke meldlijn vragen binnen  

over het schoonhouden van brandgangen, achterompaden en  

doorloopjes tussen woningblokken. Hoe werkt dat precies?

De gemeente maakt –binnen bepaalde beleidskaders- de openbare 

ruimte schoon; grofweg gezegd zijn dat straten, stoepen, trappen, 

openbaar groen, wandel- en fietspaden. het Uitgangspunt hierbij 

is dat inwoners hun steentje bijdragen door de directe omgeving 

rondom het huis zelf ter hand te nemen. Daarbij horen ook de  

paden achterom, doorloopjes tussen huizenblokken e.d. Deze zijn 

er hoofdzakelijk - en soms zelfs uitsluitend- ten behoeve van de  

aanwonenden. Het is dan ook logisch dat deze als direct  

betrokkenen dergelijke stukjes schoonhouden. Als we allen op deze 

manier ons steentje bijdragen krijgen we automatisch eenzelfde 

gevoel over ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORTse brandgangen SCHOON!? 

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

misschien wat langzamer, 

maar het komt wel af.” Als 

ambassadeur van Onbeperkt 

Nederland zal Aad het flui-

ten nooit opgeven. Toen hij 

weer wilde fluiten na zijn 

ongeluk werd dat in eerste 

instantie niet toegestaan. 

Volgens Aad is het onzin als 

mensen aan een handicap 

moeten wennen. Hij vindt 

dat je moet laten zien dat 

het kan. Wilt u Aad nomi-

neren? U kunt stemmen op 

www.capawards.nl. Vrijdag 

28 augustus wordt bij de Tros 

op Nederland 1 om 21.25 uur 

de verkiezing live uitgezon-

den. Wie weet zit door uw 

stem Aad erbij. 

Manfred de Leerman
Net zoals de gierzwaluwen, 

komt Manfred elk seizoen 

naar Zandvoort. Iedereen 

kent hem eigenlijk als 

‘Manfred de Leerman’ maar 

in werkelijkheid is zijn achter-

naam Berkhoff. Al jaren staat 

hij op het Raadhuisplein in 

zijn houten kraam en ver-

koopt leren riemen, tassen, 

kettingen en andere heb-

bedingen. Misschien is het 

u ook opgevallen dat sinds 

lange tijd zijn kraam geslo-

ten is. Mogelijk is hij ziek 

en is hij daardoor niet in 

staat om elke dag aanwezig 

te zijn? Het is best saai op 

het Raadhuisplein zonder 

Manfred en zijn honden. 

Doek valt (bijna)

De zijgevel van pizze-

ria Da Andrea aan het 

Raadhuisplein, waar het 

prachtige VVV-doek met 

de evenementenagenda 

van Zandvoort aan hangt, 

is waarschijnlijk niet be-

stand tegen de zware last. 

Er beginnen zich scheu-

ren te vormen in de muur. 

Mogelijk zal het doek weg-

gehaald moeten worden, 

waarna de muur hoogst-

waarschijnlijk gerestau-

reerd zal moeten worden. 

Of dat überhaupt zal ge-

beuren en dan ook deze 

zomer nog, is vooralsnog 

niet bekend. Het zou al de 

tweede keer zijn als het 

doek gedemonteerd wordt, 

omdat het oorspronkelijke 

doek te groot voor het 

frame was.

Bromfiets op rijbaan
Februari 2008 gaf GBZ frac-

tievoorzitter Astrid van der 

Veld tijdens de commissie 

raadszaken in een voorstel 

aan dat op een aantal we-

gen in Zandvoort verkeers-

onveilige situaties ontston-

den doordat bromfietsers 

ter plaatse gebruik moeten 

maken van het verplichte 

fiets/bromfietspad. Op 5 

plekken zou de bromfiets 

de weg op moeten. Sinds 

een paar weken is dit ver-

keersbesluit genomen 

voor diverse fietspaden 

en de Zandvoortselaan in 

het bijzonder. Zo is buiten 

de bebouwde kom, tus-

sen de rotonde (bij Nieuw 

Unicum) en de bebouw-

de kom van Bentveld, de 

maximumsnelheid van 

80 km/uur teruggebracht 

naar 60 km/uur. De 

bromfietsers zijn 

nu verplicht om op 

de rijbaan te rijden 

met een maximum 

snelheid (buiten de 

bebouwde kom) van 

45 km/uur. Een geel  
waarschuwings-

bordje ‘let op bromfiets op 

de rijbaan’ zou wel handig 

zijn geweest om de nieuwe 

situatie aan te geven. Niet 

iedereen is op de hoogte 

van de verandering! 

Exposities
Het wordt een leuk gebruik 

van horeca ondernemers 

om in hun etablissement 

de Zandvoortse kunste-

naars de ruimte geven hun 

kunst te tonen. Zo is in de 

Koffieclub Zandvoort aan 

het Kerkplein gedurende 

de maanden juli en augus-

tus kunst van Hilly Janssen 
aanwezig. Haar kleurrijke 

schilderijen (vooral de ka-

rakteristieke portretten) 

zijn technisch knap ge-

schilderd. De schilderijen 

zijn zeker het genieten én 

kopen waard. Uiteraard is 

iedereen hartelijk welkom 

in Koffieclub Zandvoort. 

De entree is gratis. In het 

Wapen van Zandvoort aan 

het Gasthuisplein heeft 

er ook een kunstwisseling 

plaats gevonden. De be-

kende kunstenares Mona 

Meijer stelt in het eet-

gedeelte van het Wapen 

voor twee maanden haar 

kunstwerken ten toon. Ook 

deze zijn beslist de moeite 

waard om eens gezellig bij 

het Wapen langs te gaan. 

Zo langzamerhand wordt 

Zandvoort echt een kunst-

dorp! 

Genomineerd
De 61 jarige Aad Leijen is, 

samen met 6 andere met 

een fysieke beperking, ge-

nomineerd voor de capa-

ward 2009 van Onbeperkt 

Nederland. Aad Leijen 

heeft op 25 jarige leef-

tijd door een ongeluk 

zijn beide armen ver-

loren. Met hulp van 

zijn protheses is Aad 

scheidsrechter. Buiten 

de amateur- en zaal-

voetbalklasse mag hij 

niet fluiten omdat hij 

de gele en rode kaart niet 

kan tonen. Zijn grootste 

hobby naast voetbal vindt 

Aad: borduren. “Daarbij is 

mijn handicap helemaal 

geen probleem. Het gaat 

Dierenartsenpraktijk

de “Lijsterhof”
Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

een vakantie in Nederland, is 

vaak sprake van mishandeling 

en van werkeloosheid bij hun 

ouders. Door de sterk geste-

gen prijzen voor de eerste le-

vensbehoeften in Polen wordt 

de Poolse stichting overstelpt 

door aanvragen voor hulp en 

moet dus alle zeilen bijzetten.

De kinderen die zo geluk-

kig zijn om naar Nederland 

te mogen komen, werken 

een prachtig programma 

af. Welk kind kan zich niet 

vinden in een dagje Efteling, 

Linnaeushof, een bezoekje 

aan het Juttersmu-ZEE-um 
of een speeltuin? Een dis-

coavond met goochelaar, 

een strandrit, bowlen, een 

boottochtje met buffet, een 

spelletjesmiddag en de af-

scheidsavond zijn ervarin-

gen die lang in hun geheu-

Twintig jaar lang hebben gastouders in Zuid-Kennemerland zich ontfermd over Poolse kin-

deren tijdens een vakantie in Zandvoort en omgeving. Via sponsoring konden de kinderen, 

in de leeftijd van 8 tot en met 11 jaar, geheel gratis per bus naar Nederland komen en kon-

den ze ongestoord genieten van allerlei zaken die kinderen nu eenmaal leuk vinden. Dit 

jaar waren ze er voor het laatst omdat er bijna geen gastouders meer over zijn gebleven.

Poolse kinderen vieren voor het laatst in 
20 jaar vakantie in Zandvoort

De laatste Poolse kinderen in zandvoort

“We gaan wel door met het 

verzenden van kleding- en 

voedselpakketten en de fi-

nanciële bijdrage voor de ver-

warming waar de naschoolse 

opvang plaatsvindt. Maar we 

kunnen ze helaas niet meer 

hier naartoe halen. Het vaste 

groepje gastouders dat over is 

gebleven is te klein geworden. 

Erg jammer want het is altijd 

een zeer dankbaar project 

geweest”, zegt Wilhelmien 

Mettes, een van de stuwende 

krachten en voorzitter van de 

stichting ‘Een hart voor Polen, 

Haarlem’. 

De stichting, die vrijwilligers 

heeft in Zuid-Kennemerland, 

werkt  samen met  de 

Poolse stichting ‘Vereniging 

Vrienden van het Kind’, uit 

Charzòw. Bij de kinderen die 

in aanmerking komen voor 

gen zullen blijven hangen. 

Behalve een schat aan erva-

ringen nemen de kinderen 

ook materiële zaken mee te-

rug. Veelal is dat nieuwe kle-

ding, schoeisel en minimaal 

twee gebreide truien maar 

ook in enkele gevallen een 

nieuwe bril. Door de onbe-

zorgde periode in Nederland, 

hoopt de organisatie dat de 

kinderen wellicht wat be-

ter opgewassen zijn tegen 

de slechte situatie thuis. 

Misschien dat het project 

om ze weer naar Nederland 

te halen nieuw leven inge-

blazen kan worden als u zich 

aanmeldt als gastouder bij 

Wilhelmien Mettes. Maar 

ook voor andere zaken als 

sponsoring kunt u bij haar 

terecht: 023-5718690 of via 

metgov@casema.nl. Het is 
zeer dankbaar werk!

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

De praktijk van dr. H.A. Scipio Blüme

is wegens vakantie gesloten

van 27-7-09 t/m 31-7-09
Voor waarneming kunt u bellen

A t/m K met dr. Weenink 023-5712499
L t/m Z met dr. van Bergen 023-5719507

Van 3-8-09 t/m 7-8-09
voor waarneming 

dr. Weenink 023-5712499

Restaurant De Puur 
Zeestraat 26 te Zandvoort

Gelegen aan de rand van het toeristische  

hart en op een goede zichtlocatie ter hoogte  

van het station, bevindt zich dit sfeervolle 

steengrill/fondue restaurant. 

Restaurant:

Indeling: Entree, aperitief- en uitgiftebar,  

restaurantgedeelte met ca 60 zitplaatsen.  

Toiletgroep dames/heren op de 1e etage. 

Dansvloer aanwezig. 

Bruto vloeroppervlakte ca 120 m2. 

Keuken: Volledig ingerichte keuken

Kelder: Voorzien van stenen vloer en 

opslagstellingen en aansluitingen van 

de bierinstallatie. 

Opslagruimte: Op de eerste etage 

Voor informatie over de huurvoorwaarden,  

prijzen en meer foto´s ... 

gaat u naar onze site www.HollandResidence.nl

Tel. 023- 571 5531 Passage 42,

2042 KV Zandvoort

Z
A

N
D

V
O

O
R

T

Weekmenu:
Soep van de dag

Jagerschnitzel 
of 

gepaneerde kabeljauwilet 
geserveerd met salade en 
eigengemaakte Vlaamse friet

IJsdessert
€  7,50 

  
Mosselpannetje met sausjes salade en 
stokbrood met kruidenboter of Vlaamse 

friet € 12,50

Smulhouse Allessandro 
Boulevard Barnaart 8 - Zandvoort  

Tel.:0681307330 

Sm
ulh

ouse Allessandro
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evenementen agenda
 juli    

 16     

 17-19

 17      

 18     

 19     

 26 

 25 

 26     

 26     

 26     

 31     

 aug    

 1     

 2     

 2     

 2     

 7-9     

Kortebaandraverij - Paardenrennen, Zeestraat

DTM - Circuit Park Zandvoort 

Jazz café - SPOOR 5 in café Alex, 

aanvang 21.00 uur

Salsa festival - Live podia in het centrum, 

aanvang 20.00 uur

Muziekpaviljoen - Ans Tuin (de parel van de 

Jordaan) en Peter Manier (Amsterdamse
volksliedjes). 13.30 – 16.00 uur

X-mas on the beach - Zomer Kerstmis voor 

alle Australiërs in Nederland, compleet met

besneeuwde kerstbomen en arrenslee. 

Strandpaviljoen Skyline (13)

Koorconcert - Protestantse Kerk Zandvoort

Kunst- en Boekenmarkt - Culturele boek en 

kunstmarkt. Gasthuisplein   

Muziekpaviljoen - Kunstfestijn (nieuw jong 

talent 7 t/m 15 jaar). 12.00 – 17.00 uur

Jazz behind the Beach - Drie dagen lang 

live jazz in Zandvoort

Jazz behind the Beach - Drie dagen lang 

live jazz in Zandvoort

Jazz at the Beach - Drie dagen lang 

live jazz in Zandvoort

Kunst- en Ambachtenmarkt - Gasthuisplein           

Muziekpaviljoen - Kunstfestijn (nieuw jong 

talent 16 t/m 25 jaar). 12.00 – 17.00 uur

Staatscircus van Moscow-Holiday - 

op Circuit Park Zandvoort

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Meest verkopende makelaar in 

Zandvoort 2008! (bron: NVM)

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Schouten

Vraagprijs: € 215.000,= k.k.    

Vraagprijs: € 199.500,= k.k.

Vraagprijs: € 359.0000,= k.k.

Vraagprijs: € 224.950,= k.k.

Vraagprijs: € 159.950,= k.k.

Vraagprijs: € 389.000,= k.k.

Vraagprijs: € 489.000,= k.k.

 

Zandvoort

 

Zandvoort

 

Zandvoort

 

Zandvoort

 

Zandvoort

 

Zandvoort

 

Zandvoort

Trompstraat 5-6

De Favaugeplein 21-34

Martinus Nijhoffstraat 89

Burg. v. Fenemaplein 22-1

De Ruyterstraat 34

Dr. C.A. Gerkestraat 61

Meester Troelstrastraat 14

Fraaie zonsondergangen zien vanuit uw woonkamer,  
wie wil dat nou niet? Op de 3e verdieping ligt dit 3-kamer-
appartement met prachtig uitzicht over het land, de  
boulevard, het strand en de zee. Het heeft de beschikking 
over 2 balkons beiden van goed formaat op het zuid oosten 
en het noordwesten. Het appartement is grotendeels  
voorzien van dubbelglas en heeft een inpandige berging  
op de begane grond.

•	 Op nog geen 30 meter van het strand gelegen met fraai 
zeezicht;

•	 Centraal gelegen t.o.v. het centrum en het station;
•	 Lage servicekosten ca. € 184,- (incl. voorschot stookkosten);
•	 Woonoppervlakte ca. 90 m2, berging op de begane grond;
•	 Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Op een fantastische locatie geniet u in dit tweekamer  
appartement iedere minuut van het grandioze uitzicht over 
de Noordzee met de kustlijn. Het appartement is gelegen 
op de 6e verdieping van het appartementencomplex 
“De Rotonde” welke is v.v. 2 liften, een berging en een 
aparte, algemene fietsenstalling in de onderbouw.

•	 A-1 locatie aan de boulevard en het strand met een 
fantastisch uitzicht; 

•	 De servicekosten bedragen € 228,= per maand (incl. o.a. 
voorschot stookkosten en water);

•	 Zo te betrekken, licht en zonnig appartement, goed on-
derhouden gebouw;

•	 Woonoppervlakte ca. 50 m2, inhoud ca. 140 m2;
•	 Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Geen verkeer voor de deur én wonen in een kindvriendelijke 
buurt? Dat kan bij deze ruime HOEKWONING met  
RECHTE VOORGEVEL, achtertuin op het westen en  
met achterom. Voor kinderen is deze buurt zéér  
geschikt door de speeltoestellen en de ligging nabij de 
basisscholen. Het strand en centrum zijn in de directe  
nabijheid gelegen en er zijn voldoende parkeermogelijk-
heden in de directe omgeving.

•	 Ruime eengezinshoekwoning;
•	 Gelegen in kindvriendelijke omgeving;
•	 Tuin op het westen met veel privacy;
•	 Woonoppervlakte 110 m2, perceelopp. 127 m2;
•	 Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Riant 3-kamerappartement (voormalig 4-kamerapparte-
ment) gelegen op de 1e verdieping met zeezicht en twee 
balkons!!! Het appartement heeft een goede centrale 
ligging: 1 minuut van het strand, boulevard, NS-station en 
centrum. De woning beschikt o.a. over een woonkamer met 
grote raampartijen, een open keuken v.v. een granieten 
werkblad en diverse inbouwapparatuur, 2 slaapkamers en 
2 balkons, aan land- en aan zeezijde welk via elk vertrek 
toegankelijk zijn.
•	 Bouwjaar 1967, berging in souterrain;
•	 Servicekosten bedragen € 345,= per maand (incl. opstalver-

zekering, erfpachtcanon, voorschot water en stookkosten);
•	 Parkeergelegenheid voor de deur middels parkeervignetten;
•	 Woonoppervlakte ca. 100m2, excl. balkons;
•	 Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Altijd al willen wonen in een betaalbaar appartement met 
zeezicht? Zoek niet verder, maar kom binnen kijken!! Op de 
eerste verdieping ligt dit moderne 2-kamer appartement 
welke op een steenworp afstand van het strand gelegen is. 
De woonkamer heeft toegang naar het balkon, een moderne 
open keuken, een slaapkamer en een badkamer. De berging 
ligt in de onderbouw. 

•	 Voorzien van kunststof kozijnen met dubbelglas;
•	 Het appartement is in 2008 geheel verbouwd;
•	 Servicekosten bedragen € 200,= p/mnd incl. voorschot 

verwarming;
•	 Renovatie zeezijde € 7.000,= is betaald door verkoper;
•	 Woonoppervlak: ca. 50 m2 excl. balkon;
•	 Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Deze HALFVRIJSTAANDE woning beschikt o.a. over een  
oprit, een ZONNIGE en geheel privé gelegen achtertuin,  
3 slaapkamers én een zolderruimte v.v. een DAKKAPEL.  
Door de UITBOUW MET SCHUIFPUI aan de achterzijde  
van de woning is de woning EXTRA ROYAAL. De gehele  
woning is GEÏSOLEERD en voorzien van dubbele beglazing.

•	 Halfvrijstaande woning op een aantrekkelijke locatie 
gelegen;

•	 Zonnige achtertuin en een oprit voor een auto;
•	 Woonoppervlakte: ca. 140 m2, perceel: 236 m2;
•	 Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Heerlijk wonen tussen duinen en zee doet u in deze UITGE-

BOUWDE HALFVRIJSTAANDE woning met OPRIT en GARAGE. De 

woning is gelegen in de gewilde staatsliedenbuurt van Zandvoort 

Zuid met een voor- en diepe achtertuin. Het ligt op loopafstand 

van het gezellige centrum voor leuke winkels en restaurants, het 

strand voor een fijne strandwandeling én de waterleidingduinen 

voor een heerlijke wandeling met de hond. De woning heeft een 

doorzon woonkamer, een open keuken, 3 slaapkamers en een 

achtertuin van ruim 30 meter diep en een garage.

•	 Halfvrijstaande woning met een diepe achtertuin en een 
garage; 

•	 Oprit voor meerdere auto’s, tuin 30m diep!;
•	 Zéér aantrekkelijke woonomgeving in Zandvoort Zuid; 
•	 Zeer groot perceel van 506 m2 en woonoppervlakte ca. 110 m2;
•	 Zie www.greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden.

Bieden en Wonen succes!! 
 MAX EUWESTRAAT 7   Verkocht o.v.
 VAN OSTADESTRAAT 23  Verkocht o.v.

Wilt u ook uw woning binnen 21 dagen verkopen?
Greeven Makelaardij is exclusief partner 
van Bieden en Wonen voor de regio.

U bent van harte welkom!

De actieve makelaar van Zandvoort!

www.vvvzandvoort.nl

Komende zaterdag zal het Gasthuisplein een van de pun-

ten in Zandvoort zijn waar het publiek kan genieten van 

het Salsafestival. De ondernemers van het wapen van 

Zandvoort, café Alex en grand café Danzee hebben de han-

den ineengeslagen om het plein een facelift te geven.

Administratiekantoor Janssen & Kooy bestaat 25 jaar en 

om dat te vieren wordt een culinair weekend georgani-

seerd: J&K Culinair. Eerder werd al aangekondigd dat het 

Gasthuisplein zich zal vullen met pagodetenten en een 

ruim overdekt terras, met de bedoeling om op 14, 15 en 16 

augustus een smakelijk en gezellig evenement te houden. 

Inmiddels zijn ook de deelnemende restaurants bekend en 

zij beloven een waar culinair spektakel!

Salsa op Gasthuisplein J&K Culinair wordt 
culinair spektakel

De deelnemers zijn: Azzurro, 

Beach Club Tien, Bruxelles, 

Chocoladehuis Willemsen, 

De Lachende Zeerover, Grand-

café Danzee, Greek Cuisine 

Filoxenia, Het Wapen van 

Zandvoort, Hugoos, Laurel 

& Hardy, Mango’s Beach Bar, 

Meijer aan Zee, Riche aan Zee, 

Ristorante Andrea en Take 

Five. Zij zullen de lekkerste 

gerechten presenteren, vari-

erend tussen de één en zes 

euro. Zo kan er bij alle restau-

rants iets geproefd worden. 

De lekkerste koffie’s worden 

bereid door Sander Schat, 

tweevoudig Nederlands 

kampioen Barista. In de cen-

trale tent verzorgen café Alex 

en discotheek Chin-Chin de 

‘natte’ horeca.

Tijdens dit weekend geldt 

het speciaal door J&K ont-

worpen biljet ‘de Scharrekop’ 

als officieel betaalmiddel. 

Bewoners van het vissersdorp 

Zandvoort werden ook wel 

‘Scharrekoppen’ genoemd 

en nog steeds geldt dit als  

bijnaam voor Zandvoorters. VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

De gezamenlijke ondernemers op het Gasthuisplein zijn in over-

leg geweest met wethouder Tates en hebben hun ideeën over 

hoe zij vinden dat het plein er weer moet komen uit te zien, met 

hem besproken. Zij hebben een korte en een lange termijn visie 

bij hem neergelegd die de wethouder enthousiast in ontvangst 

nam. De eerste kleine facelift zal komend weekend tijdens het 

Salsafestival al te zien zijn. De ondernemers zijn zeer te spre-

ken over de medewerking die ze van de gemeente kregen. Het  

salsafeest op het Gast huisplein zal geschieden vanaf een  

podium waar Edsel Juliet, ‘la Banda Loca’, van 20.00 uur tot 
00.00 uur zal optreden. In de pauze heeft de organisatie voor 

een salsa-DJ gezorgd. Voor wat de rest van het Salsafestival 
betreft, zullen er geen centrale podia verschijnen. De horeca-

ondernemers zullen op hun eigen terrein 

salsamuziek ten 

gehore brengen.
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BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 28,50 
Serranoham met meloen en 

gezoete appel 
of

Gerookte forel 
met dille mayonaise

iii
Kalfsoester met een saus van rode wijn, 

spekjes en champignons
of

Gebakken heilbotfilet
 met kreeftensaus

iii
Yoghurtijs 

 Dinsdag gesloten

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort

023-5736680

SPA & Beauty Zandvoort

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort

Ultieme kwaliteitstijd voor uzelf

Only Quality Has A Future

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort

Hogeweg 29 - 2042 GD Zandvoort

T +31(0)23 5738202

F +31(0)23 5735028

E info@alessandro-spa.nl

www.alessandro-spa.nl

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Wij gaan er even tussenuit van  

Maandag 20 juli t/m 

maandag 10 augustus.

Dinsdag 11 augustus 

zijn wij weer open.

Vakantie

Op zaterdag 18 juli gaat Astrid Termaat 

ons na 18 jaar trouw dienstverband verlaten.
 

We gaan haar erg missen op de werkvloer.
 

Astrid bedankt voor alles wat je voor 
ons gedaan en betekend hebt.

 
Kus van je collega’s Jolien, Jolanda, Jessica, 
Conny, Phylicia, Svetlana, Petula, As en Roy

van Kapsalon Headsigns.
 

Veel succes met lesgeven op de Mariaschool.
 

Astrid werkt op zaterdag 18 juli tot 12.00 uur voor het laatst...

 Kapsalon Headsigns - L.Davidsstraat 11 - 2042 LS
 Zandvoort- 023 - 5716181

  Bezoek ook eens onze website: 

  www.sportinzandvoort.nl

Kunstenaars geven toelichting

Colette Wickenhagen Engels jeugdorkest

door Nel Kerkman

Iedere keer is het een verras-

sing welke kunstwerken er 

hangen of staan in de mooie 

kamer van het oude raadhuis. 

De kunstenaars zijn altijd bij 

de presentatie aanwezig om 

op eventuele vragen een ant-

woord te geven.

De Nederlandse jazzdiva 

heeft een bijzonder aange-

name stem die geschapen is 

voor de muziek die ze maakt. 

De chemie tussen haar en 

Gustorff was daar mede de-

bet aan en versterkte dat ge-

voel. Haar besef voor swing 

werkt zeer aanstekelijk en 

menigeen van de toehoor-

ders kon dan ook niet stil 

blijven staan. Het combo dat 

vrijdag in Oomstee optrad 

werd gevormd door doorge-

Dit jaar toeren het koor en het 

orkest, in totaal 34 leerlingen, 
gedurende een week door 

Nederland. Naast Zandvoort 

zijn er optredens in Noordwijk, 

Amsterdam en Delft.

Het orkest, bestaande uit vier 

violen, 1 viola, twee cello’s 

en twee bassen, opende het 

concert met de Sinfonia in G 

van Antonio Vivaldi. Het koor 

wordt geleid door Ruth Aldred, 

die zelf ook een zangcarrière 

Des Collages de College

Wat een belevenis! Manchester Grammar School

Eén keer per kwartaal is burgemeester Niek Meijer heel 

even een galeriehouder. Met veel genoegen toont hij de 

pers de aangeleverde kunstwerken van BKZandvoort. De 

twee kunstenaarsleden Paul Jansen en Wim Nederlof pre-

senteren in de collegevergaderkamer een nieuwe geza-

menlijk mini tentoonstelling. 

Afgelopen vrijdag was Colette Wickenhagen te gast bij Oom-

stee Jazz. Deze buitengewone Nederlandse jazzvocaliste had 

haar Duitse jazzvriend en violist Michael Gustorff meegeno-

men en dat werd een bijzondere ervaring. De rest van de be-

geleidingsgroep bestond uit Leo Bouwmeester op piano, Eric 

Heijnsdijk op contrabas en Menno Veenendaal op drums.

Gedurende een uur kon men in de helaas halfgevulde Pro-

testantse Kerk zondag jongstleden genieten van een con-

cert door de Manchester Grammar School uit Manchester. 

Dit is een onafhankelijke jongensschool, reeds in 1515 ge-

sticht, waar ruim 1400 leerlingen in de leeftijd van 9 tot 18 

jaar hun opleiding volgen. 

Paul Jansen
De kunstwerken van Paul 

Jansen die in de collegeka-

mer staan tentoongesteld, 

zijn dit keer objecten van 

juthout. Op een bijzondere 

wijze wordt het gevonden 

hout tot een kunstwerk ver-

heven. Jansen is duidelijk 
geïnspireerd op de Maori 

winterde artiesten die, zon-

der plichtmatig te worden, 

bekende en minder bekende 

jazznummers vertolkte. Een 

heerlijk concert derhalve.

Op vrijdag 25 juli aanstaande 

zal er weer van Oom stee Jazz 
te genieten zijn. Dan zul-

len vanaf 21.00 uur Edison-

winnares Lils Mackintosh en 

Hammond B3-virtuoos Rob 

Mostert in café Oomstee aan 

de Zeestraat optreden. 

heeft opgebouwd. De jon-

genssopranen kwamen goed 

uit de verf in het geestige “The 

Goslings ( jonge gansjes)”, ter-

wijl alle verschillende stem-

men mooi samenkwamen in 

de vier vrolijke volksliedjes, uit 

‘A sprig of Thyme’.

Mede dankzij de Stichting 

Classic Concerts, in samen-

werking met Club Europe 

Engeland, was het een boei-

end muziekuurtje.

stijl. Zo bestaat ‘de vreem-

de vogel’ uit boomtakken 

en andere grillig gevormde 

houtjes. Daarentegen is 

de ‘Tonijn’ opgebouwd uit 

afvalhout en is het hout 

met verschillende technie-

ken bewerkt zodat er meer 

kleur en reliëf te zien is. 

Hoewel het hout duidelijk 

de voorkeur heeft bij Jansen 
maakt hij ook schitterende 

(olieverf)schilderijen, soms 

op doek maar meestal op 

houten panelen. Naast zijn 

kunst, vervaardigd Jansen 
ook tafels, kasten en/of 

gebruiksvoorwerpen in op-

dracht. 

Wim Nederlof 
Na zijn pensionering als 

l ithograaf heeft  Wim 

Nederlof portret- en mo-

deltekenen bij de Vrije 

Academie in Haarlem ge-

volgd, om daarna naar de 

bekende Wackers Academie 

Amsterdam te gaan. 

Nederlof werkt graag naar 

de natuur en schildert het 

liefst met olieverf of kleur 

conté. In zijn composities 

laat hij soms details weg 

maar voegt ook weer iets 

anders toe. De twee olie-

verfschilderijen in de col-

legevergaderkamer zijn 

landschappen met rusten-

de koeien en een met een 

blik naar Durgerdam met 

lissen op de voorgrond. 

Zijn derde schilderij is qua 

techniek totaal anders. Een 

herkenbaar Zandvoorts 

terras gevuld met mensen 

is in kleur conté gemaakt, 

waarbij Nederlof mensen 

toegevoegd heeft om de 

compositie te versterken. 

De tentoonstelling blijft tot 

oktober aanwezig. 

Ga voor meer informatie 

over Paul Jansen naar www.
totempauljansen.nl en voor 

Wim Nederlof naar www.

bkzandvoort.nl 

Buien en afkoeling 
op vrijdag

Vandaag op donderdag 

wordt met een zuidweste-

lijke stroming nog warme 

lucht meegenomen vanuit 

Frankrijk. De zon doet het 

tamelijk goed en het blijft 

nog zo goed als droog in 

Zandvoort. In de middag 

zijn temperatuurtoppen 

mogelijk tot bijna 25 gra-

den in onze omgeving. 

Inmiddels is de lucht dan 

veel vochtiger geworden 

en krijgen we die benauw-

de atmosfeer weer op ons 

dak.

Vrijdag wordt dan weer 

een overgangsdag met een 

grote kans op een aantal 

stevige (onweers)buien die 

regionaal veel water kun-

nen dumpen. De tempera-

tuur is dan afhankelijk van 

het moment waarop de 

buien gaan doorkomen. 

Komen ze in de ochtend, 

of zelfs al in de nacht naar 

vrijdag, wordt het niet veel 

warmer dan 20 graden. 

Bovendien komt er vrijdag 

later of zaterdag ook nog 

eens veel wind te staan in 

de achterkamer van een 

depressie. Het zou dan 

even tot een hele vlagerige 

wind kunnen komen met 

royaal windkracht 6 aan 

het strand en op de boule-

vard. 

Ook in het weekeinde en 

volgende week blijft het pe-

riodiek wisselvallig en duide-

lijk is het nu inmiddels dat 

de zomer van 2009 geen 

topzomer meer kan wor-

den. Opvallend blijft het dat 

de voorzomers meestal wel 

goed verlopen de laatste ja-

ren, maar dat de hoogzomer 

vervolgens tegenvalt.

Qua landelijke neerslag-

verdeling hebben we een 

uitermate divers en grillig 

beeld deze maand. Zo zijn 

er nog steeds gebieden 

die erg droog zijn, zoals 

het noorden van Noord-

Holland en delen van Oost- 

en Zuid-Nederland. Elders 

is juli al extreem nat, zoals 

in de omgeving van Elburg 

waar tot bijna drie keer toe 

de hele maandhoeveelheid 

is gevallen de afgelopen 

anderhalve week. In delen 

van Kennemerland is deze 

maand 40-45 millimeter 
water opgevangen tot van-

daag, maar daar komt vanaf 

vrijdagnacht behoorlijk wat 

water bij.  

weerman Marc Putto 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 24-25 19-20 18-19 19

Min 14 15 14 14

Zon 75% 20% 35% 55%

Neerslag 10% 95% 90% 55%  

Wind wzw. 4 zzw. 4 wzw. 5-6 w. 4

Vroeger verregenden zomers nog wel eens, terwijl dat te-

genwoordig zeer zelden meer het geval is. Toch riep afge-

lopen zondag herinneringen op aan die verloren zomers 

van weleer. Urenlange druilregen bracht een zeer sombe-

re zondagse sfeer in het Zandvoortse en dat hartje zomer. 

Begin deze week volgde een netjes weerherstel onder in-

vloed van een hogedrukgebiedje dat zich posteerde rich-

ting Centraal-Europa. 

Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving
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Vandaag, 16 juli 2009, tijdens de 35e Kortebaandraverij 

vieren Trees Huisman (66) en Ton Spee (66) het feit dat zij 

35 jaar lang op het circuit hun Mickey’s Sportcafé beheren. 

Want, zo vertelt Trees, op dezelfde dag dat de allereerste 

Kortebaan in de Zeestraat, in 1974 dus, verreden werd, had 

mijn man tot mijn verrassing het café Blow-Up op het cir-

cuit gekocht. Het eerste Mickey’s café op het circuit was 

een feit. Of die allereerste Kortebaandraverij in 1974 ook op 

16 juli verreden werd, weet ze niet meer, maar ze houden 

het maar op die datum als officiële mijlpaal. 

Voor de negende keer zal de prestigieuze DTM komend weekend Zandvoort aandoen. In 

de jaren dat deze vooraanstaande klasse hier te zien is geweest, heeft slechts één keer 

een Nederlander de race weten te winnen. In 2003 won Christijan Albers in een Mercedes. 

In dat jaar miste Albers overigens op een haar na de titel, die naar teamgenoot Bernd 

Schneider ging. 

Mickey’s nu 35 jaar actief op Circuit Park Zandvoort

DTM weer op Circuit Park Zandvoort

Ton Spee en Trees Huisman

Christijan Albers tijdens de vorige DTM-race op zandvoort

Twee bevlogen ondernemers 

vertellen honderduit over 

hun vertrouwde Mickey’s 

café op het circuit. Zij kijken 

terug op 35 jaar met veel ple-

zier en hard werken om hun 

trouwe en sportieve gasten 

een gezellig rustpunt te ge-

ven tijdens hun bezoek aan 

het circuit. Niet alleen tij-

dens de weekenden bij gro-

te race-evenementen maar 

ook juist veel doordeweeks 

als een motor- of autoclub 

of andere actievelingen het 

circuit afhuren voor eigen 

activiteiten.

De laatste jaren is de DTM 

een tweestrijd tussen de gro-

te merken Audi en Mercedes. 

Oorspronkelijk waren het 

drie merken, maar Opel 

heeft zich een aantal jaren 

geleden teruggetrokken. 

De DTM-bolides rijden, met 

de 480 pk onder de motor-
kap, in één van de sterkste 

toerwagenseries in Europa. 

Voor de meeste coureurs is 

Zandvoort een uitdagend 

circuit. Zij omschrijven het 

Afgelopen zondag bijvoor-

beeld was Trees met 200 

broodjes al om acht uur in de 

ochtend present om de circa 

170 bezoekende motorlief-

hebbers van koffie, thee en 

ontbijt te voorzien. De hele 

dag lekker druk met veel be-

zoekers die de horeca-instel-

ling op het circuit zeer goed 

weten te waarderen. Maar 

ook lange dagen want pas 

rond 18.00 uur reden de laat-

ste motorfanaten huiswaarts.

Ton Spee en Trees Huisman 

begonnen in Zandvoort hun 

Zandvoortse circuit als een 

echt ‘rijders circuit’. In 2009 

is Audi met een behoorlijke 

succesreeks bezig, maar 

Mercedes wil deze hegemo-

nie doorbreken. Audi-coureur 

Timo Scheider, die vorig jaar 

de kampioenstitel in de DTM 

behaalde, komt als leider in 

het kampioenschap naar 

Zandvoort. “Zandvoort is een 

circuit dat onze Audi A4 DTM 
goed ligt”, aldus de Duitser. 

Hij doelt op de successen in 

allereerste Mickey’s snackbar 

in de Helmersstraat, tegen-

over bakkerij Paap. Daarna 

werd het een pand in het 

winkelcentrum Nieuw Noord 

aan de Celsiusstraat en tege-

lijkertijd de exploitatie van 

het busstationrestaurant in 

de Louis Davidsstraat. Tot ze 

uiteindelijk definitief kozen 

voor het café op het circuit. 

En dat hebben zij middels 

vele leuke en gezellige ac-

cessoires omgebouwd tot 

een waar home voor auto-, 

motor- en raceliefhebbers. 

Dierbare herinneringen aan 

de voorgaande jaren, waarin 

Audi drie keer achtereen op 

Zandvoortse wist te win-

nen. Mercedes heeft speci-

aal in de afgelopen winter 

uitgebreid op Zandvoort 

getest. “Ik verheug me al op 

Zandvoort”, aldus Mercedes-

coureur Ralf Schumacher, de 

oud Formule 1-coureur.

Programma
Naast de DTM zal ook de 

Formule 3 Euro Serie, de 

de wand, honderden foto’s 

en andere race-items geven 

het café een eigen en bijzon-

der karakter. Maar ook de ge-

zellige bediening en de on-

gedwongen gastvrije wijze 

waarop de gasten worden 

onthaald, geeft Mickey’s een 

royale plus. De beide exploi-

tanten zijn van mening dat 

zij, op hun leeftijd, de zaak 

moeten kunnen overdoen 

aan een jongere generatie. 

Zij zoeken daarom serieus 

naar gegadigden die hun 

35-jarig levenswerk willen 

voortzetten.

Duitse Porsche Carrera Cup 

en de Seat Leon Supercopa 

in actie komen. Het program-

ma begint al op vrijdagoch-

tend met een uitgebreide 

testsessie van de Formule 

3. Daarnaast rijden de DTM-

auto’s voor het eerst tijdens 

de zogeheten ‘roll-out’, en 

zijn er trainingen van de 

Porsches en de Seat’s. Op za-

terdag werken de Formule 3 

en de Seat’s hun eerste race 

af, terwijl de DTM in de och-

tend een vrije training heeft, 

aan het begin van de middag 

gevolgd door de kwalifica-

tietraining. Na de DTM is de 

kwalificatie voor de Porsche 

Carrera Cup. Op zondag be-

gint het programma om 

09.30 uur met de warming-

up van de DTM, gevolgd door 

de races van de Formule 3 en 

de Seat’s. Vanaf 12.15 uur is er 

een uitgebreid programma 

met demonstratieritten 

en de presentatie van de 

DTM-coureurs en om 14.00 
uur start de hoofdrace. Het 

programma wordt afgerond 

door de race om de Porsche 

Carrera Cup.

door Erna Meijer

Al eerder besteedden wij aandacht aan dit computer & inter-

netcentrum, dat in 1996 door Bart Seubring werd opgericht. 

Deze keer gaat de aandacht specifiek uit naar de open dag, die 

zondag 19 juli van 11.00 tot 19.00 uur in Beachnet, Haltestraat 

61 wordt gehouden.

In goede samenwerking 

met het Haarlemse inter-

netbedrijf Netexpo van 

Zandvoorter Andries Filmer 

wordt op die dag voor ieder-

een, die dat wil, gratis het 

programma ‘Ubuntu’ geïn-

stalleerd. Dit is een perfect 

besturingssysteem, geba-

seerd op Linux en GNU soft-

ware, voor laptops, desktops 

en servers. Het is niet alleen 

geschikt voor de modernste 

hardware, maar zelfs oude 

computers draaien prima op 

‘Ubuntu’, mits de harde schijf 

nog in goede conditie is.

De naam komt van het con-

cept Ubuntu uit de Zoeloe-

cultuur in Zuid-Afrika en 

betekent zoiets als ‘men-

selijk zijn voor anderen’. De 

makers leggen de nadruk 

op gebruiksvriendelijkheid 

en toegankelijkheid voor 

gebruik thuis, op school en 

op het werk. Er zit een duide-

lijke filosofie achter, namelijk 

dat elke computergebruiker 

de vrijheid moet hebben om 

software te gebruiken, kopië-

ren, verspreiden, veranderen 

en verbeteren voor welk doel 

dan ook en zonder licentie-

kosten! Daarnaast moet 

iedereen software in diens 

eigen taal kunnen gebrui-

ken. Ubuntu is vrije software 

en gratis beschikbaar en de 

belofte is dat dit ook altijd 

gratis zal zijn, zowel voor 

het bedrijfsleven als voor de 

thuisgebruiker en uiteraard 

zijn de beveiligingsupdates 

tevens gratis. Een groot ver-

schil met andere merken, 

Beachnet

want dan ben je al gauw  

€ 250 verder. Het bevat alle 

applicaties die u nodig hebt, 

zoals een webbrowser, een 

e-mailclient, een compleet 

officepakket, chatsoftware, 

diverse mediaplayers en 

nog veel meer. Ubuntu kan 

alle voor Linux geschreven 

software draaien, maar 

daarnaast kan een groeiend 

aantal programma’s voor 

Microsoft Windows wor-

den gedraaid onder Wine, 

een opensource-imple-

mentatie van de Windows-

programma-bibliotheken.

Naast deze speciale actie 

kan men bij Beachnet van-

zelfsprekend terecht voor 

alle zaken op het gebied 

van computers. Er is een uit-

gebreide collectie laptops, 

printers en schermen tegen 

heel aantrekkelijke prijzen. 

Mochten er op een gegeven 

moment toch problemen 

ontstaan met de hardware, 

dan zorgt Bart ervoor dat een 

en ander prima gerepareerd 

wordt. Leuke gadgets zijn 

er in de winkel genoeg te 

vinden: ‘retractable’ muizen, 

fraaie muismatten en zowel 

handig als aardig om te zien: 

een USB desklamp, die aan 

het toetsenbord kan worden 

bevestigd, in diverse kleuren 

voor slechts € 6,95.

Beachnet, Haltestraat 61 

in Zandvoort . Geopend 

van dinsdag t/m zaterdag 

van 12.00 tot 19.00 uur. Tel. 

023-5730749/06-41286175. 
E-mail: barts@beachnet.nl.

Centrum Zandvoort 
(Jeugdhuis achter de Protestantse kerk Kerkplein)

Thema: Er vandoor op het spoor! 
Onderweg met de trein naar Afrika komen wij een conducteur tegen.

Met hem beleven we de wildste avonturen. Koop een kaartje en ga mee!

Team: Rachel, Claudia, Nathalie, Dieuwertje, Sammie en Jasmijn

Zondag 19 juli

18:30 – 19:00 uur Poppenkast en volksdansen op het Gasthuisplein

Maandag 20 juli

10:00 - 12:00 uur Help, ik word gek! (levend memory)

15:00 - 17:00 uur Tjoek, tjoek de conducteur is zoek (speurtocht)

Dinsdag 21 juli

10:00 - 12:00 uur Gein in de trein (knutselen)

15:00 - 17:00 uur Lekker in het water (waterspelletjes)

Woensdag 22 juli

10:00 - 12:00 uur Zoeken in alle hoeken (levend ganzenbord)

15:00 - 17:00 uur Sterallures (toneelspel)

18:30 – 19:00 uur Poppenkast en volksdansen op het Gasthuisplein

Donderdag 23 juli

10:00 - 14: 00 uur Dag Ma, we gaan naar Afrika (knutselen en playback)
4 uurprogramma, dus brood meenemen! 
Vrijdag 24 juli

11:00 – 14:00 uur Santekraampie (Gasthuisplein)

Rekreade 
Van 19 tot en met 24 juli vindt de tweede en laatste week van de Rekreade plaats. De kosten voor Rekreade zijn: 

50 cent per dagdeel en 1 euro voor het 4 uurprogramma. 24 juli wordt de Rekreade traditioneel afgesloten met 

het grote slotfeest Santekraampie. Dit vindt plaats op het Gasthuisplein van 11.00 tot 14.00 uur.

Zandvoort Nieuw Noord 
(bij Pluspunt, naast de Vomar)

Stel je speelt een spel en opeens zit je er middenin! Hoe los je dit op? 

Team: Lesley, Wendy,Kevin, Stijn, Jorinda en Joyce 

Zondag 19 juli

19:30 – 20:00 uur Poppenkast en volksdansen in Noord (Vomar)

Maandag 20 juli

10:00 - 12:00 uur Wat een hit, zo’n megabit (binnenspel)

15:00 - 17:00 uur (S)print (buitenspel)

Dinsdag 21 juli

10:00 - 12:00 uur Alles onder control(toets) (buitenspel)

15:00 - 17:00 uur Control, Alt, Delete (knutselen)

Woensdag 22 juli

10:00 - 12:00 uur Wat een pech, nog een leven weg (speurtocht)

15:00 - 17:00 uur Diepte = (buitenspel)

19:30 – 20:00 uur Poppenkast en volksdansen in Noord (Vomar)

Donderdag 23 juli

10:00 – 14:00 uur Escape! (koken en playback)
 4 uurprogramma, 
 dus brood meenemen!

Vrijdag 24 juli

11:00 – 14:00 uur Santekraampie (Gasthuisplein)P
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Mededeling aan alle inwoners van Zandvoort

Op 17, 18 en 19 juli 2009 zal op Circuit Park Zandvoort het 

evenement DTM plaatsvinden.

Ingevolge artikel 8.1 sub b en c en artikel 8.23 van de Wet 
Milieubeheer zoals verleend door de Provincie Noord-Holland 
d.d. 2 januari 2006 informeren wij u hierbij dat wij voor boven-
staand evenement zogenaamde UBO-dagen zullen gebruiken.

Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit 
hoorbaar zal zijn dan op andere dagen en/of evenementen.

Met vriendelijke groet,

Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.
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Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259 Voor 
al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

                                                   

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 

Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of 

06-44696001.  
Met garantie en KvK.

                                                   

Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 

06-53498304 
www.trade-ard.nl

                                                   

Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine klussen 

in en om het huis. 

Redelijke prijs. 

Voor info: 06-1423 2051  

Biertap verhuur:  

v.a. € 25,-.Alle merken 

drank: laagste prijs! OHD 

bv Zandvoort. Tel. 5738777 

www.goedkoopdrank.nl

                                                   

Te huur: 

studio in Zandvoort. Op 

zolder, 2 kamers, douche, 

kookgelegenheid. Voor 1 

persoon, niet-rokend, liefst 

werkende vrouw+vast 

inkomen. per direct. Incl. 

g/w/l: € 440,- p.m.+borg.
Tel. 06-1682 9971

                                                   

Oppas gezocht 

voor 2 kindjes 3+6 jaar. 

Met name in weekeinde 

te Zandvoort. 

Tel. 06-3002 8942
                                                   

Wie heeft een beige/bruine 

bril gevonden 

met iets donkere glazen + 

koker (ook beige)? 

Tel. 023-888 2839

ZANDKORRELS
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds.  

Tel. 5720108 of 06-48318230
                                                   

Het Pakhuis 

een kringloopwinkel waar 

van alles te koop is!  

Van serviezen en 

glaswerk tot meubels en 

van kleding tot boeken. 

Kennemerweg 6  

Zandvoort 

(voormalige TZB kantine) 

De winkel is geopend op 

don-vrij-zat 10-17 uur. 

Info: 06 - 53693409
                                                   

Oproep voor 

oud-leden van ZHC 

ivm 75 jarig bestaan in 2010. 

Meld je aan via 

oudleden@zhconline.nl
                                                   

Pedicure Beata Visser

Gespecialiseerd in de  

diabetische voet en  

nagelcorrectie.  

Tel. 06-52461796 /
023-5715921.  

Bilderdijkstraat 22, 

Zandvoort. Diabetische voet  

wordt vergoed door 

zorgverzekeringen.

Te huur: 

appartement 

incl. g/w/l, TV+Internet. 

1 persoon. Per direct. 

€ 750, - p.m. + borg. 

Info: 06-53344660
                                                   

Opsporing/getuige gezocht. 

Wie weet wie de eigenaar 

is van 2 Amstuff pups die 

op zondag jl. om 20.00 uur 

voor AH mijn hond ernstig 

hebben aangevallen. 

Bel mij (desnoods anoniem): 

tel. 06-2347 3123
                                                   

Suad ziet Abraham. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

Peter en Ingrid

                                                   

Dansen bij Dolderman

Inschrijven voor begin-

ners en gevorderden 

Ballroom-Latin. Locatie 

Pluspunt, opgeven via  

06-21 590 520. Dolderman’s 

lessen – dans successen!

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE VOOR 
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723 

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 29 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 7 juli en de 

verdere in week 28 door het college genomen besluiten zijn 

14 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 

Balie en op de website. 

Telecommunicatieverordening Zandvoort 2009

De raad van de gemeente Zandvoord maakt bekend dat hij in 

zijn vergadering van 30 juni 2009 heeft vastgesteld de veror-

dening Telecommunicatieverordening Zandvoort 2009.Deze 

verordening treed in werking op 17 juli 2009 en ligt 6 weken 

ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis. De verordening 

betreft onderwerpen inzake werkzaamheden in verband met 

de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommuni-

catie kabels en leidingen. 

Verordening langdurigheidstoeslag

De gemeenteraad van Zandvoort maakt bekend dat in de ver-

gadering van 21 april 2009 de Verordening Langdurigheidstoe-

slag is vastgesteld, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 

2009. In deze verordening is geregeld wat een laag inkomen 

is, wat een langdurig laag inkomen is, wie voor een langdurig-

heidstoeslag in aanmerking komt en hoe hoog de toeslag is. 

De verordening is in te zien op de website www.zandvoort.nl.  

Bekendmaking nota schuldhulpverlening

De raad van de Gemeente Zandvoort maakt bekend dat op 24 

februari 2009 de Nota Schuldhulpverlening is vastgesteld. In 

deze nota is een overzicht gegeven van het beleid dat wordt 

gevoerd en de voorzieningen die worden ingezet om proble-

matische schulden te voorkomen of terug te dringen.

Aanwijsbesluit fraudeconsulent

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat in de ver-

gadering van 7 juli 2009 is besloten de fraudeconsulent aan 

te wijzen als toezichthouder in het kader van de Wet Werk en 

Bijstand. De functionaris zal toezicht houden op de naleving 

van de regels vermeld in de Wet werk en bijstand.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

21 juli de maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken,

23 juli de dinsdag huisvuilwijk.

 

Gemeente verwijdert wrakken

De gemeente heeft wederom een wrak verwijderd van de 

openbare weg. Het betreft een 4x4 quad van het merk Honda, 

motorinhoud 125 cc. De quad is in zeer slechte staat. Door de 

politie is geen identificatienummers ontdekt, derhalve is de 

eigenaar niet te achterhalen. Het voertuig is daarop zo snel 

als mogelijk afgevoerd door de gemeentelijke handhavers. 

Tevens hebben de handhavers van de gemeente een rode 

Citroen BX, zonder kentekenplaten, vermoedelijk van Poolse 

afkomst, afgevoerd. Op de voorruit zit een sticker geplakt met 

een Poolsregistratienummer, GKW F622. 

Wijziging Kinderopvangregister

Per 1 juli 2009 heeft een wijziging plaatsgevonden in het Kin-

deropvangregister. Vanaf deze datum is het Gasthouderbureau 

Kennemerkloek op eigen verzoek verwijderd uit het register. 

Reden hiervoor is de beëindiging van de exploitatie van het 

gastouderbureau per 1 juli 2009. Per 1 januari 2005 is de Wet 

kinderopvang van kracht. Deze wet bepaalt onder meer dat 

de gemeente toeziet op de kwaliteit van kinderopvang. Vanaf 

dezelfde datum moet elke gemeente over een kinderopvang-

register beschikken. Ouders krijgen alleen een bijdrage voor de 

kosten van kinderopvang van het rijk als een kindercentrum is 

opgenomen in het kinderopvangregister.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 23 juli  vergadert de Commissie Welstand en Monumenten 

– eerder gepland op 16 juli. De vergadering begint omstreeks 

15.00 uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is afhan-

kelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste even contact 

opnemen met de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Grote Krocht 24, vernieuwen bestaande lichtbak, ingekomen 

06 juli 2009, 2009-102Rv.

- P.N.Quarles v. Uffordlaan 39, gedeeltelijk veranderen voorge-

vel, ingekomen 06 juli 2009, 2009-103Lv.

- Tolweg 25, plaatsen dakkapel, ingekomen 07 juli 2009, 2009-

104Lv.

- Stationsplein 6, plaatsen dynamisch informatiemiddel trein-

vertrektijden, ingekomen 09 juli 2009, 2009-106Lv.

Bentveld

- Zandvoortselaan 206, gedeeltelijk vergroten woning, ingeko-

men 09 juli 2009, 2009-107Rv1efase.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Fahrenheitstraat, aangevraagd 8 juli 2009, 10 sorbus, slechte 

kwaliteit van de bomen, zaaknr:2009-4816

- Dr. Gerkestraat 22, aangevraagd 02 juni 2009, één populier, 

rechts achterin de tuin nabij erfgrens, zaaknr:2009-3843

- Parnassialaan 12, aangevraagd 29 mei 2009, één den in de 

achtertuin, overlast, zaaknr:2009-3804

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-

gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 

openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-

mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk 

kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Monumentenvergunning aangevraagd 

- Stationsplein (NS-Station), plaatsen beugels aan trapleuning, 

herbevestigen bestaande trapleuning en plaatsen pictogram-

bord, ingekomen 25 juni 2009

- Stationsplein 6, plaatsen dynamisch informatiemiddel trein-

vertrektijden, aanvraag monumentenvergunning.

De hierboven genoemde aangevraagde monumentenvergun-

ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen 

een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun 

zienswijzen/bedenkingen kenbaar maken bij Burgemeester 

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten

Kapvergunningen verleend 

- Duindoornhof 5, te Bentveld, één den, aangevraagd 17 febru-

ari 2009, boom gaat steeds schever staan, veiligheid komt in 

het geding.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 

beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-

recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 

beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 

werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 

dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 

onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-

ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 

kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek 

om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Verkeersmaatregelen DTM

De gemeente Zandvoort zal op 19 juli 2009, gedurende de DTM-

races, verkeersmaatregelen nemen volgens het “Verkeerscircu-

latieplan voor zomerse dagen en grote evenementen op het 

Circuit Park Zandvoort (CPZ)”, vastgesteld door het college van 

burgemeester en wethouders op 19 september 2006. Dit houdt 

in dat fysieke verkeersmaatregelen worden genomen indien 

grote bezoekersaantallen over het wegennet van Zandvoort 

gestuurd moeten worden. Politie en Verkeersregelaars zullen 

aanwijzingen geven om de verkeerscirculatie te optimaliseren.

Verkeersbesluit Salsafestival

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten 

om op zaterdag 18 juli 2009 gedurende het Salsafestival op 

het Gasthuisplein:

- fysieke maatregelen en bebording te plaatsten; 

- de fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van re-

troreflecterend materiaal) inclusief de borden conform model 

C01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels enVerkeers-

tekens 1990 te plaatsten op de volgende locaties:

- in het Gasthuisplein direct ten zuiden van de Swaluëstraat;

- in het Gasthuisplein direct ten zuiden van de Gasthuisstraat;

- in de Kleine Krocht direct ten oosten van het Gasthuisplein.

op zaterdag 18 juli 2009 van 14:00 uur tot 00:00 uur.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-

making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 

bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 

2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 

Gemeente Zandvoort

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen



Hele maand juli:

Gegrilde Spareribs
Zoet, Mild of Spicy gemarineerd 
Heel kilo € 11,50, pashouders € 9,95

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand juli:
Bij vouwgordijnen krijgt u de stof  gratis!

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxalex	 Laminaat
Zonwering Parket

Franse kaas weken
Grande Marcaire

Fijn zacht maar met
pikantje in de nasmaak.

Nu 200 gram slechts € 2,98

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Voor Pashouders

bij de dagschotel

een gratis drankje

Ook catering en wij zijn tevens 
af te huren voor feestjes.
Kerkstraat 5, Zandvoort

Tel.nr: 023-573 58 50

Interieur
Gasthuisplein 9

Goed geprijsde 
kwaliteits meubelen

uit voorraad leverbaar.

Geopend woensdag t/m zondag
van 12.00 - tot 17.00 uur.

Pashouders 5% korting

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 15

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Café het zonnetje - Kerkstraat 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van uw
ZandvoortPas:

5% korting op

al uw aankopen!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 
10% korting!

2 halen = 1 betalen!
Haltestraat 15 • 2042 LJ  Zandvoort

T 023-5730240 • www.blitzkickers.nl

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Op vertoon van de ZandvoortPas
kofie met appelgebak 
van € 5,40 voor € 4,50.

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

VOOR PASHOUDERS

10% KORTING 

OP TOTAALPRIJS!

HALTESTRAAT 7, 2042 LJ ZANDVOORT

023-5716631 - WWW.ZARAS.NL

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 - 22.00 uur

maandags gesloten

Voor Pashouders
Gekookte mosselen
met diverse sausjes
frites + stokbrood:

10% korting!

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor pashouders: 

10 % korting op gekookte Zeeuwse mosselen.

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Voor de met de handgemaakte bon-

bons van Van Dam reisde Martha 

één keer per week speciaal naar 

Heemstede. “Deze bonbons zijn zo 

ontzettend lekker, dat ik daar wel een 

ritje voor over had. Ik ben nu eenmaal 

gek op bonbons… Maar sinds ik ont-

dekte dat Chocoladehuis Willemsen 

ook Van Dam bonbons verkocht, hoef ik 

niet meer naar Heemstede toe”, vertelt 

de chocoladeliefhebster. Inmiddels is 

Martha vaste klant bij Chocoladehuis 

Willemsen. “Het is echt een bijzondere 

winkel. Ze hebben van alles: bonbons, 

truffels, chocoladevormen, chocolade-

spelletjes, fonduesetjes, fonteinen voor 

chocolade en boeken met de lekkerste 

chocoladerecepten. Er is ook een zit-

gedeelte waar je gezellige een kopje 

koffie of thee kunt drinken”, vertelt ze 

enthousiast. 

Martha verwent niet alleen zichzelf 

met chocolade, maar doet chocolade 

ook graag cadeau aan familie, vrienden 

en kennissen. “Chocoladehuis Willemsen 

heeft originele chocoladecadeautjes, die 

aansluiten op o.a. het seizoen, speciale 

gebeurtenissen en feestdagen. Deze ca-

deautjes doen het altijd goed. Eigenlijk 

zou het leuk zijn als iedereen eens een 

kijkje ging nemen in de winkel, want 

dan zie je wat er allemaal van chocola-

de gemaakt wordt.” Over de eigenaars 

is Martha zeer lovend: “Het zijn vreselijk 

lieve mensen, die ook altijd tijd hebben 

voor een babbeltje. Ik voel me altijd erg 

welkom.” 

Ondanks dat Martha een ZandvoortPas 

heeft vergeet ze die soms mee te nemen. 

“Als ik weer een rondje dorp doe, dan 

ga ik er voortaan wel beter op letten 

dat ik de pas ook écht meeneem. Het 

is natuurlijk hartstikke zonde als ik de 

kortingen misloop.”

ZandvoortPas
“Voor alle ZandvoortPashouders heb-

ben we een mooie aanbieding van 5% 

korting op het gehele assortiment”, 

aldus eigenaar Robert Willemsen. 

Chocoladehuis Willemsen, Haltestraat 

48, is zeven dagen per week geopend. 
Kijk voor meer informatie en openings-

tijden op www.chocoladehuiswillem-

sen.nl. 

Chocolade puur, melk, wit, met of zonder vulling. Als je 

er eenmaal aan begint, dan is het nog moeilijk om er 

vanaf te blijven. Daar weet Martha Koper, vaste klant 

van Chocoladehuis Willemsen, alles van: “Een ander 

rookt een sigaretje, ik hou het bij chocolade.”

Chocoladehuis Willemsen is dé specialist op chocolade gebied! 

Chocoladehuis Willemsen



Fahrenheitstraat 64
Aan klein plantsoen gelegen tussenwoning met 4 slaapkamers en een zonnige 
tuin op het zuiden met achterom.
De woning is aan de achterzijde over de volle breedte uitgebouwd. Eventueel is er 
een garage separaat te koop.

•	 Fijne	gezinswoning
•	 Rustige	en	kindvriendelijke	woonomgeving
•	 Kleinschalig	winkelcentrum	op	loopafstand
•	 Nabij	openbaar	vervoer
•	 Eventueel	garage	te	koop	€	25.000,--
•	 Gebruiksoppervlakte	ca.	115	m
•	 Perceeloppervlakte	195	m 	(incl.	garage)

Vraagprijs € 289.000,-- 

incl. garage

luxe

4 slaapkamers

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

Hogeweg  ca. 1920

GARAGE TE HUUR 
aan	de	VAN	GALENSTRAAT		

Huurprijs	€		118.--	p.	maand

Voor meer informatie 

bel	Johan	van	Strien	
van	onze	afdeling	verhuur,	

023	-	5732880 

Hogeweg 22/23 
Dit  luxe uitgevoerde penthouse is in het kleinschalige complex Westerduin 
gelegen	en	beschikt	over	een	lichte	woonkamer	met	eetkamer,	studeerge-
deelte,	ruime	slaapkamer,	zonnig	terras	op	het	zuidwesten	met	zeezicht,	fraaie	
badkamer	met	o.a.	whirlpool	en	een	luxe	Gaggenau	keuken	voorzien	van	
allerhande inbouwapparatuur. 

Goed	onderhouden	en	zo	te	betrekken!•	
Zee-en	duinzicht•	
Mogelijkheid tot het creëren van een extra slaapkamer•	
Complex	met	lift•	
Elektrische screens en zonwering•	
Geheel	voorzien	van	dubbele	beglazing	en	hardhout	kozijnen•	
Woonoppervlakte	ca.	95	m 	(incl.	terras)•	

Vraagprijs € 349.000,-- 

Westerstraat 9
In	een	rustig	pittoresk	straatje,	in	het	centrum	van	Zandvoort,	gelegen	woning
met	4	slaapkamers,	zonnige	tuin	op	het	westen,	achterom	en	parkeren	op	
eigen	terrein.	Strand	en	openbaar	vervoer	zijn	op	steenworp	afstand	te	bereiken.

Woonkamer	met	schuifpui	naar	achtertuin•	
Zonnige tuin met schuur•	
Keurig	onderhouden•	
Buitenzijde	geheel	geschilderd	2008•	
Geheel	voorzien	van	dubbele	beglazing•	
Badkamersanitair	vernieuwd	in	2007	•	
Gemeentelijk	monument•	
Woonoppervlakte	ca.	95	m 	•	

Vraagprijs € 379.000,--

Verkocht
Paradijsweg 8
Wordt	dit	uw	eigen	paradijs?	Sfeervolle	vrijstaande	20-er	jaren	woning	met	
plaatsje	op	het	zuiden,	2	slaapkamers	en	leuke	details	zoals	hoge	ramen	met	
shutters	in	de	woonkamer,	originele	keuken	met	terrazzo	aanrecht/gootsteen,	
slaapkamer	met	hoge	nok	en	balkenplafond.	Daarnaast	is	deze	woning	ook	nog	
eens ideaal gelegen aan de rand van het centrum met al zijn voorzieningen en 
op	loopafstand	van	de	zuid-duinen,	strand	en	zee.

Goed	onderhouden	karakteristieke	woning	•	
Buitenzijde	geschilderd	in	2009•	
Badkamer/toilet	in	2009	geheel	vernieuwd•	
Woonoppervlakte	ca.	70	m 	•	
Perceeloppervlakte	103	m•	

Vraagprijs € 324.000,-- 

De Ruyterstraat 8/2
Dit	leuke	4	kamer	appartement	(verbouwd	naar	3)	ligt	op	de	1e	verdieping,	heeft	
2	slaapkamers,	zeezicht	en	een	zonnig	balkon	op	het	zuidwesten.	De	grote	
inpandige garage met elektrisch bedienbare deur is bij de vraagprijs inbegrepen.

Sfeervol	appartement•	
Elektrisch bedienbare luxalex•	
Goed	afgewerkt•	
Geen	onderburen•	
Voorzien	van	kunststof	kozijnen	met	dubbel	glas•	
Boodschappenlift	in	portiek•	
Inpandige	berging	met	aansluiting	wasmachine/droger•	
Eigen c.v. combiketel •	
Garage	v.v.	water	en	elektra	•	
Woonoppervlakte	ca.	90	m 	(incl.	balkon)•	

Vraagprijs: € 269.000,--
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Ans Tuin op het Raadhuisplein

 Pret op het plein Gasthuisplein wordt onder handen genomen

Het Salsafestival in Zandvoort heeft op het Gasthuisplein een geslaagde doorstart ge-
maakt. De drie horecaondernemers, die aan het plein hun voor- dan wel achterdeur 
hebben, kunnen niet meer dan uiterst tevreden zijn over de belangstelling voor ‘hun’ 
festival, afgelopen zaterdag.

Als er in de muziektent op het Raadhuisplein artiesten 
optreden dan zie je onmiddellijk dat het plein ineens 
verandert in een echte hangplek voor bewonderaars, 
toeristen en belangstellenden. Zo ook afgelopen zon-
dagmiddag tijdens het optreden van de Amsterdamse 
Ans Tuin, ook wel de Parel van de Jordaan genoemd.

Salsafestival blaast 
nieuw leven in Gasthuisplein

Raadhuisplein wordt 
geliefde ‘hangplek’

Bart Schuitenmaker van het 
Wapen van Zandvoort die 
steun krijgt van zijn collega’s 
Alex v.d. Bor van café Alex en 
Serge van Lent van grand café 
Danzee.

Schuitenmaker doelde op de 
werkzaamheden die de ge-
meente direct na het weekend 
begon. De jeu de boulesbaan 
wordt omgetoverd in een aan-
tal parkeerplaatsen, een lang-

optredens van artiesten 
steeds meer belangstellen-
den trekken en het centrum 
van Zandvoort weer een 
actieve rol speelt. Manfred 
‘de Leerman’, jawel hij was 
er weer, had gezorgd voor 
passende cadeaus om de 
artiesten duidelijk te maken 
dat hun langdurig optreden 
ook door iedereen werd ge-
waardeerd.  

5 236 11Actueel Historie Cultuur Sport
Circus komt
er weer aan

Station Zandvoort
bestaat 100 jaar

Klaas Koper laat
weer eens van
zich spreken

Tumult rond
uitslag DTM
race Zandvoort

5e jaargang • week 30
23 juli 2009

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

De Mannetjes
Gasthuisplein

‘Het feest liep zo uit de 
hand dat het plein 

meteen op de schop moest’

Informatie over project 
heraanleg Koninginnebuurt.

Zie de gemeente-advertentie in deze krant. 

Wat eveneens opviel was de 
gezellige entourage die het 
plein heeft gekregen na de 
eerste ‘facelift’ door de ge-
meente. De bloembakken die 
in allerijl geplaatst zijn ge-
ven het veel meer kleur dan 
in het recente verleden na 
de herinrichting. “En we zijn 
er nog niet. Let de komende 
weken maar eens op. Het 
gaat hier echt gezellig wor-
den”, zegt een enthousiaste 

De bekendste Amsterdamse 
hits galmden met overgave 
over het Raadhuisplein, 
waarbij Ans Tuin weer ouder-
wets in vorm was. Maar ook 
Peter Manier, met zijn beken-
de Amsterdamse volksliedjes, 
mocht zeker veel waardering 
ontvangen voor zijn vooral 
zuivere zangkunst. 

Zeker is dat de wekelijkse 

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

gekoesterde wens van menige 
Zandvoorter. De ‘kattenbak’, 
zoals de baan in de volksmond 
wordt genoemd, werd zo goed 
als nooit gebruikt.

Je kon het aan alles merken 
dat de festivalgangers het 
naar hun zin hadden. De ge-
weldige band La Banda Loca 
(‘de gekke band’) van Edsel 
Juliet brengt op zich al een 
geweldige sfeer en als dan 
ook het weer meewerkt kan 
je al snel spreken van een 
succes. Dat succes werd ook 
mogelijk gemaakt door de 
workshop Merengue-dansen 
die door velen met groot en-
thousiasme werd gevolgd. 
Klaarblijkelijk hoeft een po-
dium dus niet in één van de 
‘hoofdstraten’ te staan om aan 
te slaan. Het Gasthuisplein 
gaat weer leven!

KOM EENS LANGS  

VOOR  SPECIALE 

COMPUTERGLAZEN !

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 30 :
10 gemengde zachte 
     bolletjes € 2,50
Poesta € 1,25
week 31 : 
4 naturel muffins  € 3,95 
Kornplus  € 1,25
Stap ook eens binnen voor  
een lekker belegd broodje  
met één van onze heerlijke 
ambachtelijke salades en  

een lekker kopje koffie

Zondag 26 juli 2009
Koorconcert

Lees Court Music
Canterbury - Engeland

Locatie: Protestantse kerk, 
Kerkplein 1

Aanvang: 15.00 uur 
(kerk open: 14.30 uur)

Toegang: gratis
www.classicconcerts.nl
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Het pand dat volgens Fred Paap al gesloopt had moeten zijn

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

“Pand zou eigenlijk al 
gesloopt moeten zijn”

Het pand waar het mooie doek van de VVV Zandvoort 
hangt moet worden gesloopt en wel binnen de kortst mo-
gelijke tijd. Dat is de mening van Fred Paap die het bericht 
uit rubriek Oog en oor uit de Zandvoortse Courant van vo-
rige week, waaruit blijkt dat de muur de constructie niet 
zou kunnen dragen, in het verkeerde keelgat is geschoten.

Surveillerende politiemensen zagen zondagmiddag op de Boulevard Barnaart een ver-
keersregelaar op een crossmotor rijden waar geen kentekenplaat op zat. Bij controle 
bleek het te gaan om een 21-jarige man uit Ede, die als verkeersregelaar actief was tijdens 
het DTM weekend op het circuit. Voor zijn motor bleek geen kenteken te zijn afgegeven 
en verder was de man niet in het bezit van een motorrijbewijs. 

“Tijdens dit zomerreces 
is er van alles dat ineens 
naar voren wordt gehaald. 
Neem nu bijvoorbeeld 
de bestrating van de ‘kat-
tenbak’ (benaming voor 
de jeu de boulesbaan op 
het Gasthuisplein in de 
Zandvoortse volksmond, 
red.) op het Gasthuisplein. 
Daar weten wij als raad of-
ficieel niets van. Ik vind dat 
wel prima dat het gebeurt 
maar wil wel weten welke 
‘potjes’ er nu weer door het 
college zijn aangesproken. 
Ik had misschien wel liever 
gezien dat het pand waar 
het VVV-doek aan hangt 
ineens gesloopt was en er 

een nieuw pand voor in de 
plaats zou zijn gekomen”, al-
dus de fractievoorzitter van 
de VVD in de gemeenteraad. 
Volgens kenners zijn er al-
leen maar haarscheurtjes 
bij de bevestiging van het 
doek geconstateerd. Voor 
Paap is het pand al jaren 
een doorn in het oog en 
zou het eigenlijk allang ge-
sloopt moeten zijn, gezien 
de scheuren die nu verbor-
gen zijn achter het doek en 
de staat van onderhoud van 
de rest van het pand. 

Een ander pand dat Paap 
ergert is de oude busres-
tauratie van Harry en Toos 

Politieman in opleiding aangehouden

Hoejenbos. “Geef dat nou 
aan die kinderen! En het 
hoeft echt niet voor niets. 
Een kleine huur zou mo-
gelijk moeten zijn. Al is het 
maar voor een jaar of net zo 
lang totdat het afgebroken 
moet worden. Het voldoet 
aan de meeste eisen die 
de stichting 1216 Forgotten 
stelt, die er overigens erg blij 
mee zou zijn. Zij blij, wij ook 
blij. Nu verloedert het alleen 
maar”, zegt hij.

Paap kan zich opwinden 
over hoelang bepaalde za-
ken zich in Zandvoort voort-
slepen. “Nu kan er ineens, en 
nog wel tijdens het zomer-
reces, wel adequaat gehan-
deld worden maar zo zijn 
er nog een aantal andere 
zaken die ook om urgentie 
vragen”, zegt hij. Over het 
bewuste pand op de hoek 
Kerkplein/Raadhuisplein 
is hij ook duidelijk. “Vraag 
enige bouwer, dus geen pro-
jectontwikkelaar, of hij daar 
iets moois wilt neerzetten 
en je krijgt volgens mij een 
heleboel ideeën. Met an-
dere woorden: afhandelen 
dit dossier, uiteraard met 
in achtneming van het 
Beeldkwaliteitplan, maar 
wel zo snel mogelijk, liever 
nog sneller! Dan wordt het 
Raadhuisplein eindelijk af-
gewerkt en komen de an-
dere spoedeisende dossiers 
ook weer meer in zicht”, al-
dus de liberaal.

heeft leenhond Boris het naar 
zijn ‘Zin in Zandvoort’. De 
hond logeert drie weken bij 
ons. Boris is een jonge, lieve, 
eigenzinnige Friese Stabij. Hij 
is gewend om in Leek aan de 
lijn te lopen. Dat hoeft in de 
duinen niet dus dat was voor 
hem ‘effe’ wennen. Al snel 
ontdekte hij hoe heerlijk het 
is om met andere honden te 
ravotten. Zijn lijstje met ge-
bruiksaanwijzingen hebben 
we verscheurd. Leve de vrij-
heid. 

Het uitlaten van Boris heeft 
manlief op zich genomen. 
Doodmoe komen hond en 
oppasopa na elke wande-
ling thuis. Soms maak ik, ge-
wapend met poepzakje, een 
hondenrondje. Op mijn route 
staat nergens een vuilnisbak 
waar het zakje in kan. Het is 
behelpen en ik vind het niet 
zo’n prettig idee om met hond 
én een gevuld zakje de wan-
deling voort te zetten. Ook 
een groter en frisser honden-
toilet in het centrum zou een 
optie zijn. Nu staat er in een 
weggedrukt hoekje een plek 
wat de naam hondentoilet 
niet verdient. Er ligt zelfs een 
baal stro in! Zeker voor de 
paardenpoep. In ieder geval 
vertikt Boris het om maar een 
poot in dit toiletje te zetten. 
Gelijk heeft hij.

Intussen draait alles om de sta-
me-bij- hond. Je moet rekening 
met hem houden en hij vraagt 
(en krijgt) veel aandacht. Het 
betekent extra (thuis) werk. 
De vloerbedekking zit onder 
de hondenharen en de keu-
ken wordt elke dag gesopt. Bij 
regen moeten de witte poten, 
die dan zwart zijn, schoon-
gemaakt worden. Trouwens, 
‘hondenweer‘ bestaat! Of we 
nu ook toe zijn aan een hond? 
Ik dacht het niet! Vrijdag 
gaat Boris weer terug naar 
Leek, dan wordt hij ingeruild 
voor een kleinkind. Of zij ‘Zin 
in Zandvoort’ heeft? 
Natuurlijk, niets is zo 
heerlijk om verwend 
te worden. Vraag het 
maar aan Borisje. 

cartoon Hans van Pelt

Volgens mij…
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten burgerlijke stand
11 juli - 17  juli 2009
Geboren: 
Tjaco Alexander, zoon van: van der Ven, Tjeerd Jan Harm en: 
Deen, Bianca Michelle.
Munirah Mahamed Adan, dochter van: Mahamed Adan 
Mahamud en: Kama Ahmed Abukar.
Sofie Patricia, dochter van: Mietes, Paul en: Kuijk, Masja Martine.
Jimmy, zoon van: Davelaar, Meine Gradus Elbertus en: Bouman, 
Kikie.

Ondertrouwd: 
Görmiller, Walter Richard en: Zhu, Jing.

Overleden :
Wilhelmus, Pieter, oud 94 jaar.
Paap, Henk Adriaan, oud 61 jaar.

ZONDAG 26 juli
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl 
10.00 uur ds. H. Appers uit Castricum

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur Heer J. Wesseling

kerkdiensten 

politiebericht

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

juli w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag
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restaurant aan het strand

waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

De man is aangehouden en 
meegenomen naar het bu-
reau. Daar bleek dat hij een 
politieman in opleiding is 
voor het korps Gelderland 
Midden. Hij had de motor 
naar Zandvoort meege-

Wij zijn diep geschokt door het plotseling 
overlijden van ons “Boegbeeld” en voorzitter

Carl Hölzken
Wij verliezen hiermee een markante “Zandvoorter”

Wij wensen Marianne en de kinderen 
heel veel sterkte met dit verlies

K.V. “de Zwarte Bende”

Veel te snel is een einde gekomen aan
het leven van een bijzonder mens.

Carl

Vriend, we zullen je missen!
Marianne en familie heel veel sterkte.

Henk en Annemieke, Tom en Anke, Bets,  
Cocky en Cees, Harry en Susan, Anton, Joke 

en Peter, Monique en Eric, Thea, Annemiek en 
Cees, Emily en Loekie, Han en Birgit.

Nooit meer.......

We kunnen het nog niet geloven maar onze grote, 
sterke beer is niet meer!!

Heel plotseling is van ons weggegaan mijn lief-
hebbende man, onze lieve vader, onze fantastische 
opa, broer, zwager en oom

Carl Hölzken

Eindhoven,    Zandvoort,
12 juni 1945                      18 juli 2009

Marianne Hölzken - van den Hoorn
Gerda en Ed
 Erik, Demi
Familie Hölzken
Familie Van den Hoorn
Neven en nichten
Achterneven en achternichten

Keesomstraat 435
2041 XS Zandvoort

Carl is overgebracht naar het Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
op woensdag 22 juli van 19.00 tot 20.00 uur.

De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 
24 juli om 14.00 uur in de aula van de Algemene  
Begraaf-plaats Zandvoort, gelegen aan de Tollensstraat.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in  
Hotel Faber, Kostverlorenstraat 15 te Zandvoort.

19-07-2000                                    19-07-2009

Lieve Ellie,
Elke dag denk ik wel even aan jou

gewoon,  omdat ik nog steeds van je hou

Liefs Wim

Lieve mam,
jij en ik, nog zo intens dichtbij elkaar,

voor altijd in elkaars hart, en dat is waar

voor elke dag een kus, Jeannette

2000 - 2009

Geen verschil

Marco

Herinneringen raak je niet kwijt zeggen ze,
maar wat als die er niet zijn,

Het verlangen om jou te omarmen,
dit lieve schoonmama, blijft mijn grootste wens.

Rina

We denken vaak aan je lieve lach,
warme handen, en vele lieve herinneringen......

Dikke, dikke kus lieve Ellie

Je zusje Ada, Joop en Henk

Het missende gevoel dat ik niet weg krijg
het verdriet dat ik verzwijg,

Je bent overal bij me, maar niet hier
kon je nog maar bij me zijn, op een of andere manier

Oma ik mis je, je bent voor altijd bij me. 
Mariëlle

nomen op een aanhanger 
achter zijn auto. In zijn 
auto lagen enkele politie-
spullen die de man in het 
kader van zijn opleiding in 
zijn bezit heeft maar die 
hij niet mee mag nemen, 

zoals een wapenstok, een 
oefenbusje pepperspray en 
handboeien. Verder lag er 
een neppistool in de auto. 
Alles is in beslag genomen. 
Tegen de man wordt proces-
verbaal opgemaakt. 

‘Sporten 
is gezond!’

www.sportinzandvoort.nl



Zandvoortse Courant • nummer 30 • 23 juli 2009

5

Zandvoort doet mee aan een onderzoek in kustplaatsen naar de ver

vuiling van het strand door zwerfafval. Doel is om gezamenlijk maat

regelen te verzinnen die deze vervuiling kunnen terugdringen.

Gedurende een maand zal op een bepaald niet verpacht deel van het 

strand worden gemeten hoeveel afval er in het zand wordt achterge

laten, ondanks de aanwezigheid van ruim voldoende afvalbakken die 

dagelijks geleegd worden.

Om deze actie te ondersteunen zal de komende weken een promotie

team dit onderwerp op  ludieke wijze bij strandbezoekers onder de aan

dacht brengen. Zij krijgen o.m. een leuke attentie en een papieren zak 

uitgereikt waarin men al het afval van zo’n stranddag kan verzamelen.

Niet alleen in het dorp maar ook op het strand geldt het motto 

ZANDVOORT SCHOON!?

Zand wordt schoon door 
ZANDVOORT SCHOON!?

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

aalscholver te zijn! 
Helaas geen bijzonde-
re melding maar wél 
een leuke anekdote.

Overlast 
Inwoners ervaren toch 
overlast van de bouw-
werkzaamheden in 
het Louis Davidscarré. 
Met een brief legt de 

gemeente  uit wat er aan de 
hand is en wat de grootste 
knelpunten zijn. Ten eerste 
zullen de vrachtwagens (die 
niet kentekenplichtig zijn) 
met minder zand gevuld 
worden om het stuiven te-
gen te gaan.Ten tweede zijn 
onze vragen beantwoord die 
we in oog en oor week 29 
stelden wat er gedaan wordt 
met het gestorte zand. Het 
gestorte zand op het voor-
malige AWZI (waterzuive-
ring) terrein wordt herge-
bruikt voor het ophogen van 
de naast het spoor gelegen 
volkstuintjes. Verder wordt 
ter plaatse het zand nog 
eenmaal gezeefd, waardoor 
eventuele ongerechtigheden 
worden verwijderd. Ook gaat 
het college zoeken naar een 
betere plek voor het hon-

dentoilet aan de zijkant 
van de noodlokalen van 
de Maria basisschool. Dat 
laatste zal toch wel lukken 
voordat de scholen weer 
beginnen?

Puntjes op de i
De kritische puntjes die 
regelmatig in oog en oor 
staan worden door de ge-
meente goed gelezen. Zo 

is er na een ‘oogje’ in week 
24 in de Ir. Kuinderstraat 
het bord E1 geplaatst. Het 
geeft nu aan dat er 
in deze straat een 
parkeerverbod is. 
Of de Duitse toe-
rist zijn bekeuring 
die hij onterecht 
kreeg niet hoeft te 
betalen, is onbe-
kend. Ook zijn de 
lege flesjes en rom-

mel op de rand van het dak 
van het Dolfiramagebouw 
aan het Fenemaplein ver-
wijderd. Net zoals de he-
renfiets die sinds oktober 
in het fietsenrek naast de 
Bruna stond te dweilen en 
de fiets aan het hek van de 
Hogeweg bij het politiebu-
reau. Beide  zijn verwijderd. 
Iedereen hartelijk bedankt 
voor zijn/haar inzet.

Mooie tweede plaats 
St icht ing  Neder land 
schoon organiseerde de 
verkiezing ‘Schoonste 
Strandpaviljoen’. Via de 
website kon men de strand-
paviljoens op vijf verschil-
lende punten beoordelen 
en een opmerking over 
de desbetreffende strand-
tent achter laten. Paviljoen 
19 uit Zandvoort is op de 
tweede plaats geëindigd, 
proficiat! Een van de leuke 
en motiverende achterge-
laten opmerkingen was: 
“Paviljoen 19 uit Zandvoort 
is een net en schoon pavil-
joen waar het personeel 
er alles aan doet om dat 
zo te houden. Zo worden 
gasten aangespoord om 
hun eigen rommel op 
te ruimen.” Paviljoen De 
Banjaard in Kamperland 
(Noord-Beveland) werd 
gekozen als schoonste van 
Nederland. Op 30 septem-
ber is de bekendmaking 
van het Schoonste Strand 
van Nederland 2009. Wie 
weet zit Zandvoort er weer 
bij? Wethouder Wilfred 
Tates was er als de kippen 
bij om de familie Van Andel 
presentje te overhandigen.

‘Spaanse’ krant

Jessica Reurts verblijft voor 
haar stage vier maanden 
in Spanje aan de Costa 
Brava. Wekelijks wordt 
zij door haar nichtjes op 
de hoogte gehouden van 
het nieuws uit Zandvoort. 
Iedere woensdag kijkt ze 
uit naar de post om het 
laatste nieuws te kunnen 
lezen. Jessica leest de krant 
niet alleen, ze moet het ook 
vertalen voor haar Spaanse 
collega’s die het enig vin-
den om het nieuws uit 
haar woonplaats te horen. 
Wij wensen haar nog suc-
ces de komende maanden 
en veel leesplezier van de 
Zandvoortse Courant, die 
haar nichtjes zullen blijven 
opsturen.

Pinguïn?

Tot grote verbazing van 
enkele bewoners van 
de strandhuisjes van 
Voorwaarts was er op  zon-
dag even een complete ver-
warring. Iedereen riep:”Een 
pinguïn! Er loopt een pin-
guïn op het strand!”. Een 
vrouw belde gelijk naar de 
dierenambulance, maar die 
geloofde er niets van. Toen 
men dichterbij het beestje 
kwam, bleek de pinguïn een 

Russische ‘huisclowns’, weer 
in dit programma op. Het duo, 
dat tijdens het Circusfestival 
van Monte Carlo in 2007 door 
de Koninklijke familie van 
Monaco werd onderscheiden, 
brengt een scala aan geestige 
en poëtische acts.

Daarnaast is aan dit traditi-
onele circusprogramma een 
aantal hedendaagse ele-
menten toegevoegd. Zo is er 
als extra attractie een adem-
benemende act met motor-
rijders, die op hun razende 
machines met een enorme 
snelheid in een doorzichtige 
metalen kogel rondrijden. 
Bovendien is het magnifie-
ke interieur van het circus 
onlangs voorzien van een 
ultramoderne licht- en ge-

Het Staatscircus van Moskou gaat van 8 tot en met 12 au-
gustus haar tenten weer op Circuit Park Zandvoort opslaan. 
Zij zullen 7 voorstellingen gaan geven die bol staan van na-
tionale en internationale artiesten. Met een geheel nieuw 
internationaal en traditioneel, klassiek circusprogramma 
zullen zij u weer verbazen.

Staatscircus van Moskou 
komt weer naar Zandvoort

Tijgers ontbreken niet in het circus

Een programma waarin onder 
meer een groep tijgers, waar-
onder een witte en een zeer 
zeldzame goudkleurige tabby 
tijger, zal optreden en die ge-
presenteerd wordt door de uit 
Frankrijk afkomstige Mario 
Masson. Indrukwekkend, 
maar ook buitengewoon 
geestig, is het optreden van 
de 27-jarige Afrikaanse olifant 
Betty, die onder begeleiding 
van het Franse duo Janine 
en Mario Masson de piste 
betreedt. Schitterende vrij-
heiddressuur wordt gebracht 
door de uit Frankrijk afkom-
stige Sandrine Beautour. Een 
optreden waarin een groep 
Arabische paarden een in-
drukwekkend tableau vormt. 
Natuurlijk treden ook Dennis 
& Vladimir Stoliarov, de 

luidsinstallatie. Dit geeft, in 
combinatie met de klassieke 
‘zaagselpiste’, een ongekend 
geraffineerd effect. Onder 
het motto ‘circus, zoals circus 
hoort te zijn’ staat de voor-
stelling garant voor een feest 
voor jong en oud, waaraan 
een groot aantal toparties-
ten uit de Rus sische Federatie, 
Oekraïne, Polen, Azerbeidzjan, 
Let land, Frankrijk, Roe menië, 
Argentinië en Ne der land 
meewerken. Adembenemend 
is de act van de Russisch/
N e d e r l a n d s e  fo r m at i e 
Globe of Death van Veselin 
Nedyalkov. De groep, die als 
extra attractie aan het pro-
gramma is toegevoegd, be-
staat uit vier motorrijders die 
op hun razende motoren met 
een enorme snelheid in een 
doorzichtige metalen kogel 
rondrijden. Dit spectaculaire 
programma is als vanouds 
samengesteld door artistiek 
directeur Hans Martens.

De voorstellingen van het 
Staatscircus van Moskou-
Holiday worden gegeven in 
een kleurrijke tent die plaats 
biedt aan circa 900 bezoekers 
en die, indien noodzakelijk, 
aangenaam verwarmd kan 
worden. Op 8, 9 en 11 augus-
tus zijn er voorstellingen om 
17.00 uur en om 20.00 uur 
en 12 augustus om 17.00 uur. 
Kaarten zijn o.a. verkrijgbaar 
in de voorverkoop bij de VVV 
(Bakkerstraat) en Primera 
(Haltestraat) of online via 
www.moskoucircus.nl.

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Kerkstraat 14, 
2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur
7 dagen per week

Geen zin om te kokkerellen?
Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat  
wils, zoals broodjes, saté,  
spareribs, diverse visgerechten  
of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!
Op veler verzoek onze weekschotel: 
Harocamo nasi € 10,--!

Bel: 5712102 
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

sinds 1959

Sommige tradities moet
je hoog houden:
Kattekse haering!
Zandvertse garnt!
Zeeuwse mosselen!

IJmuidense verse vis!

Die eet je bij Thalassa!!!
Voor reserveren: 023-5715660

�  Bezorgen bij u in de buurt

�  Flexibele werktijden

�  Zelfstandig werken

�  Aantrekkelijke bijverdienste

Word postbezorger!

Meld u aan: www.dhlpost.nl 

of 0800 - dhlpost (3457678)

DHL Global Mail zoekt bezorgers in:

Zandvoort ten zuiden van de spoorlijn

DE LEUKSTE BIJBAAN 
MET  VEEL ZELFSTANDIGHEID

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

023-5713200
www.beachclubtien.nl

Om nu alvast in uw agenda te zetten:

Zondag 2 augustus om 15.30 uur
Mainstream Jazz Combo

o.l.v. Ger Groenendaal

Zondag 9 augustus om 15.00 uur
Adinda & band

U komt toch ook?

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom
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VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Wie binnenkort ergens in de wereld in YouTube zoekt naar 
‘ZANDVOORT TV’, kan onze woonplaats in volle glorie be-
wonderen; uitstekende Zandvoort-promotie dus. Vele leu-
ke clips, kleine documentaires en korte interviews over en 
met Zandvoort(ers) zijn daar te vinden.

De landelijke scooteractie van Bakerstreet, die twee 
maanden duurde, liep 24 juni af. Iedere klant die bij Ba-
kerstreet Zandvoort iets bestelde, kreeg bij zijn aankoop 
een inschrijfformulier om deel te kunnen nemen aan de 
actie. Eén van de 12 te winnen AGM scooters stond al die 
tijd tentoongesteld bij Bakerstreet Zandvoort, te vinden 
aan het Kerkplein. 

Zandvoortse wint 
scooter bij Bakerstreet

Alex Slag overhandigt de sleutels

promotie.  Zandvoort TV 
is een activiteit van de 
Zandvoortse videoprodu-
cent Jan van der Meer. De 
Van der Meer Video Studio 
is al weer 25 jaar gevestigd 
aan de Passage. Hij geeft 
daar onder andere les aan 
videoprofessionals.

Een videoproductie is erg 
kostbaar maar omdat Van 
der Meer het een en ander 
handig combineert met 
praktijkcursussen en regel-
matig een nieuwe camera 
test, is het ook voor kleinere 
ondernemers betaalbaar. 
In de vorige eeuw maakte 
hij al opnames voor het 
Zandvoort Video Journaal. 
Op diverse TV schermen in 
de Haltestraat, Kerkstraat 
en bij het VVV zagen de kij-
kers een doorlopend verslag 
van de vele Zandvoortse 
evenementen. In nieuwe 
korte montages van toen 
kunnen vele Zandvoorters 
zich nu dus herkennen. 

keken. Dus nu ook goed en 
beeldvullend te zien op een 
computer beeldscherm. 
Maar in toenemende mate 
ook op de nieuwe generatie 
TV schermen in de huiska-
mer. YouTube is dan ook het 
nieuwe ultieme televisieka-
naal en nu dus ook al druk 
in gebruik voor Zandvoort 

Vanaf begin 2009 is 
YouTube enorm verbeterd 
in beeldkwaliteit. HD (High 
Definition) kwaliteit is nu 
dan ook mogelijk als men 
het HD ‘knopje’ indrukt, op 
de afspeelbalk onder het 
filmpje. Alle oudere clips 
kunnen nu in HQ (High 
Quality) beter worden be-

Onder het toeziend oog van 
een notaris op het hoofdkan-
toor van Bakerstreet is uit de 
talloze inschrijfformulieren 
twaalf winnaars getrokken. 
Eén van de gelukkigen bleek 
Eline de Weers uit Zandvoort. 

Hoe was de vakantie? 
Na 10 jaar elders waren wij dit jaar terug op 
onze oude stek in Portugal, Olhos d’agua, 5 
km. ten oosten van Albufeira. We hebben onze 
ogen uitgekeken; wat is er veel bijgebouwd 
(en niet allemaal even mooi) en uiteraard veel 
veranderd! Onze accommodatie Do Parque 
was prima, het weer als vanouds: veel zon, 
veel wind, bewolkt en ook regen. Met de auto 
hebben we leuke plekjes bezocht, daarnaast 
hebben we veel gewandeld en natuurlijk ook 
op het strand gelegen. De foto is gemaakt 
op het hoogste punt in de Algarve (902 m). 
Bij helder weer kan je de Atlantische Oceaan 
ten zuiden en ten westen van Portugal zien. 

Leukste 
ervaring?  
De stoelenman 
op het strand 
van Falesia (her)
kende ons nog!

Van der Meer heeft ook 
veel uniek materiaal van 
de Zandvoortse festivitei-
ten geproduceerd tijdens 
Zandvoort 700 in 2004. Zo 
werd de zeer druk bezochte 
aankomst van Pia Douwes 
als Keizerin Sisi al bijna 
10.000 maal bekeken! In 
totaal werden zijn diverse 
YouTube clips al meer dan 
een half miljoen keer beke-
ken.

Diverse  Zandvoortse web-
sites hebben al ‘linkjes’ van 
deze clips. Ondernemers 
kunnen ook een pasklare 
opvallende YouTube clip 
laten produceren. Van der 
Meer ontvangt ze met ‘open 
lens’. Ook kan men bij hem 
een multimedia cursus 
volgen in het nieuwe feno-
meen Twitter. Daar heeft 
hijzelf al diverse nieuwe 
contacten en opdrachten 
uit gehaald. Er staan al meer 
dan 15 Zandvoort TV items 
op YouTube.

Woensdag 8 juli mocht zij 
haar prijs, een gloednieuwe 
retro scooter, in ontvangst 
nemen. De prijs werd uit-
gereikt door Alexander 
Slag, franchisenemer van 
Bakerstreet Zandvoort.

Zandvoort TV op YouTube evenementen agenda
 juli    

 aug    

25 X-mas on the beach - Zomer Kerstmis voor 
alle Australiërs in Nederland, compleet met

 besneeuwde kerstbomen en arrenslee. 
 Strandpaviljoen Skyline (13)
26  Koorconcert  - Protestantse Kerk Zandvoort
26 Kunst- en Boekenmarkt - Culturele boeken- 

en kunstmarkt. Gasthuisplein   
26  Muziekpaviljoen - Kunstfestijn (nieuw jong 

talent 7 t/m 15 jaar). 12.00 – 17.00 uur
31  Jazz behind the Beach - Live jazz 
 in de vele horecagelegenheden

1  Jazz behind the Beach - Live jazz 
 op het Gasthuisplein 
2  Jazz at the Beach - Live jazz op het strand 
2  Kunst- en Ambachtenmarkt - Gasthuisplein
2  Muziekpaviljoen - Kunstfestijn (nieuw jong 

talent 16 t/m 25 jaar). 12.00 – 17.00 uur
8-12  Staatscircus van Moscow - Circuit Park 

Zandvoort    
8-9  Zandvoort Alive  - Strandpaviljoens 13,14,15
9  Orgelconcert - Klaas Koelewijn (orgel) en Utako

 Tieleman-Arakawa (sopraan). Protestantse 
kerk, aanvang 15.00 uur, toegang gratis

9 Zomermarkt - Centrum Zandvoort

VVV Zandvoort informeert u elke week over 

verschillende zaken waarvoor u als bewoner van 

Zandvoort ook bij de VVV terecht kunt. Deze 

week meer informatie over VVV Ticketpoint.

Vanaf heden kunt u weer bij VVV Zandvoort uw 
tickets kopen voor evenementen, theatervoor-
stellingen en (pop-)concerten in Nederland én 
Duitsland.

Daarnaast verkopen wij ook kaarten voor plaat-
selijke evenementen zoals entreekaarten voor 
de waterleidingduinen, het circuit, tijdelijke 
evenementen en natuurkaarten voor verschei-
dene natuurparken in Nederland.

Kom langs aan de balie en wij zoeken de beste 
plaatsen en/of kaarten voor u uit. Tevens kunt 
u deze tickets ook bestellen via onze website 
www.vvvzandvoort.nl.

Zin in een evenement? = Zin in VVV Zandvoort!

VVV Zandvoort, Bakkerstraat 2/B 
Telefoonnummer: 57 379 33
E-mail: marketing@vvvzandvoort.nl

Honderd jaar is een bijzondere aangelegenheid waarbij de burgemeester altijd op visite komt. Echter het stations-
gebouw is dit jaar zonder enige festiviteiten stilletjes de eeuw gepasseerd. Daarom is een artikel over het unieke 
monumentale gebouw op zijn plaats. 

Stationsgebouw Zandvoort bestaat 100 jaar
&Heden  VerledenDe Zandvoortse oorlogsjaren

door Nel Kerkman

Op 1 april 1909 werd het nieuwe stationsgebouw 

met veel ceremonie officieel geopend. Het huidige 

station is eigenlijk het derde station van Zandvoort. 

Toen in 1881 het eerste (tijdelijke) station haar 

deuren opende, had het meteen twee primeurs: het 

lag aan de allereerste lokaalspoorlijn van Neder

land én het was de eerste spoorlijn die dwars door 

een duinlandschap liep. Het karakter van Zandvoort 

veranderde dankzij de spoorlijn van een vissersdorp 

in een badplaats met veel grandeur.

Watertoren
In 1908 begon men met de bouw. Het is niet duidelijk 

wie het stationsgebouw heeft ontworpen, waar

schijnlijk is D.A.N. Margadant de architect, omdat 

het veel stijlovereenkomsten heeft met zijn stations

ontwerp van Amersfoort uit 1901. Het Zandvoortse 

stationsgebouw bestaat in feite uit vier verschillende 

segmenten met aan de zijkant een kleine toren met 

bovenin klokken. Dit was oorspronkelijk een waterto

ren, zoals die vooral aan het begin van de twintigste 

eeuw veel gebouwd werden. Ook op grotere stations

emplacementen waren ze er om de stoomlocomotief 

te voorzien van water. Het is uniek dat een stationst

oren als watertoren fungeerde. Overigens heeft de 

Zandvoortse stationstoren allang geen functie meer 

hoewel het betonnen waterreservoir nog steeds 

aanwezig is.

Overkapping
Oorspronkelijk telde het station twee overkappingen. 

Een hoge, die over de volle breedte van het stations

gebouw het achterliggende dwarsperron overdekte 

en een lagere 

perronkap. 

De nok van 

de lagere kap 

sloot aan op 

de andere 

kap waardoor 

het in feite 

één Tvormig 

geheel was. 

Jammer genoeg werd de perronkap in augustus 1996 

gesloopt. De nog overgebleven hoge kap is volledig 

gerestaureerd. Verder is het 70 meter lange en 14 

meter brede hoofdgebouw aan de buitenkant op 

een paar details na nog onveranderd. Zo bevindt zich 

aan de voorgevel van het station het tegeltableau 

voorstellende links het wapen van Zandvoort, in het 

midden een stoomlocomotief en rechts het wapen van 

ZuidHolland (dit wapen werd destijds zowel voor Noord 

als ZuidHolland gebruikt). Het keramiektableau bij de 

oude uitgang beneden op het perron is ook nog aanwe

zig. Deze afbeelding bestaat uit het woord ‘uitgang’ met 

aan beide zijden een konijntje.

Interieur
In de 100 jaar is er qua dienstverlening veel veranderd. 

In het kader van bezuinigingen zijn de loketten voor de 

plaatskaartenverkoop en het bagage en dienstlokaal 

gesloten, net zoals de drie fraai ingerichte wachtkamers 

die nu bewoond zijn. De vier gebeeldhouwde consoles, 

gemaakt door kunstenaar C. Veldheer, zijn bewaard ge

bleven en stellen twee badgasten, een visser en visloper 

voor. De houten kap is beschilderd met vissersschepen  

en in de hal links naast de stenen trap is een terracotta 

plaquette met klok en de spreuk ‘beidt uw tijd’ die ver

vaardigd is door de kunstenaar Willem Brouwer. Daarbo

ven is een zuil met Jugendstil voorstellingen. Verder zijn 

de mooie glasinlood ramen boven de ingang, met in 

het midden het wapen van Zandvoort en daarnaast de 

wapens van 10 provincies in tact, net als het raam boven 

de stenen trap met het wapen van Amsterdam. Vooral als 

de zon door de gebrandschilderde ramen schijnt zijn ze 

het allermooist. Het gebouw wordt momenteel aan de 

buitenkant opgeknapt en dat is voor een 100jarige geen 

gek idee. Niet alleen de buitenkant van het gebouw moet 

Zandvoort koesteren, ook de overgebleven kunstobjecten 

binnenin moeten met zorg bewaard blijven.

Bronnen: Utrechts archief en DVD 120 jaar Zandvoortse 

kranten

Plaatsing van ingezonden brieven betekent 
niet dat de redactie het met de inhoud eens 
is. De redactie behoudt zich het recht voor 
om ingezonden brieven in te korten en plaat-
sing van brieven te weigeren.

Geachte redactie,
Er is sprake van een nieuw fietspad langs de Frans Zwaanstraat 
naar het Ir. Friedhoffplein. Volgens mij is er een essentiële denk-
fout in dit plan geslagen. Onder fietsers versta ik een echtpaar-
tje genietend van de natuur, een moeder met een kindje voorop 
en twee in een bakje erachter enz. 

Maar dat is niet het geval. Deze groep is niet aan de orde. Het 
gaat over groepen snelheidsmaniakken, een soort dagelijkse 
Tour de France, die zich niets aantrekken van verkeersregels, 
5/6 naast elkaar, voetgangers uitvloekend, overheersend, 
agressief, soms levensgevaarlijk. Geef ze de ruimte, maar niet in 
mijn voortuin. Ook het parkeerterrein werd in één pennenstreek 
een kampeerplaats, waardoor het Waterleidingduinengebied een 
openbaar toilet werd en is. Gelukkig wordt het parkeerterrein 
voortreffelijk beheerd. Alle lof: schoon, ordelijk en rustig. 

Zandvoort Zuid let op uw saeck!

Met vriendelijke groet, 
F.F. Vellema
Brederodestraat

Geachte redactie,
Net terug van vakantie las ik in de Zandvoortse Courant dat er  
waarschuwingsborden zijn geplaatst met indien je deze regels 
overtreed wat je dat gaat kosten aan boete. Dat is een goed 
idee. Maar waarom geen waarschuwingsborden in de ‘Verlengde’ 
Haltestraat, Vondellaan, Van Speijkstraat en Mezgerstraat; de 
looproutes van Sunparks-gasten die naar het centrum en terug-
lopen en die daarbij de eerste 4 regels elk weekend overtreden?

Vooral in het weekend en in de zomer is het bal met veel nachtelijke 
overlast en dat al 10 jaar! Wij als bewoners van bovengenoemde 
straten wordt het woongenot afgenomen. De meeste mensen 
maken er geen melding meer van bij de politie, want de daders 
zijn toch niet te achterhalen, maar wij zitten met de gebakken 
peren! Nederland holt sterk achteruit en krijgt een stempel als 
asociaal, ongemanierd en een onopgevoed volk. Jammer dat ik 
zelf steeds minder trots kan zijn op ons eigen land.
Een gezegde luid: “zachte heelmeesters maken stinkende wonden”. 
Wij hebben een nieuwe burgemeester die de overlastveroorza-
kers goed wil aanpakken. Van mij de vraag aan de burgemeester: 
denk ook aan onze wijken en komt u eens langs in de weekenden 
tussen 00.00 uur en 06.00 uur en ervaar eens deze overlast, 
niet in een auto maar lopend. Zoals u weet geeft Sunparks aan 
de politie door als er grote groepen in het park zijn en dan is het 
misschien ook een optie om met de politie een nachtje mee te rij-
den. Een goede beslissing die waarschuwingsborden borden, maar 
ook graag in onze wijk en dan inclusief handhaving met boetes.
Naam en adres schrijver bij redactie bekend.
(deze brief is in verband met ruimtegebrek ingekort en geredigeerd)

Welkom thuis!
Naam : Mevrouw Holsteijn

Woonplaats : Zandvoort

Reisperiode : 3 juni, 15 dagen

Bestemming : Portugal

Accommodatie : Appartement Do Parque
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door Erna Meijer

Al in 2003 is Annemarie Hijner (rechts op de foto) gestart 

met Top Thuiszorg, een particulier initiatief van een team 

gemotiveerde verpleegkundigen en verzorgenden, die hun 

diensten aanbieden in de verzorgende sector. Hun inzet is 

verbetering te brengen in de thuissituatie van de cliënten. 

Dat kan op allerlei terreinen, variërend van verpleging en 

verzorging, huishoudelijke zorg, psychosociale hulpverle-

ning tot terminale thuiszorg.

Annemarie is zelf gediplo-
meerd verpleegkundige. 
Zij werkte tot 2000 in een 
ziekenhuis en daarna op de 
toenmalige huisartsenpost 
in het Huis in de Duinen. 
“Helaas is de omgang tussen 
cliënt en personeel niet altijd 
even correct en wij staan 
juist voor kwaliteit, respect 
en aandacht voor de cliënt”, 
zegt zij. In totaal kan zij een 
beroep doen op circa twintig 
freelancers, onder wie haar 
zus Wilma (links op de foto) 
die vooral de psychosoci-
ale kant voor haar rekening 
neemt. “Wij vormen een 
prima combinatie en vullen 
elkaar goed aan, maar in alle 
gevallen blijft de supervisie 
bij Annemarie”, aldus Wilma.

Bij het aanvragen van zorg 
kan iemand kiezen voor 
hulp in natura via de AWBZ 
of een persoonsgebonden 

Top Thuiszorg

budget (PGB), waarbij men 
geld krijgt en dan zelf hulp 
‘inkoopt’. Hijner: “Het is goed 
dat mensen weten dat dit 
geld altijd bij de cliënt in 
beheer blijft. In de praktijk 
blijkt ook dat het toegeken-
de bedrag meestal voldoen-
de is om de noodzakelijke 
zorg te betalen.” Die zorg 
kan bestaan uit (dagelijkse) 
verpleging en verzorging, zo-
als het ontbijt klaarmaken of 
hulp bij douchen, van tijd tot 
tijd een wandeling en huis-
houdelijke karweitjes waar-
bij een heel secure schifting 
plaatsvindt wat betreft de 
huishoudelijke hulp die in-
geschakeld wordt. Door mid-
del van een geheel vrijblij-
vend en gratis huisbezoek 
wordt samen met de cliënt 
bekeken wat de zorgvraag 
inhoudt. Indien gewenst kan 
ook geholpen worden met 
administratieve zaken zo-

een toespraak waaruit bleek 
dat hij zijn huiswerk goed 
gemaakt had. Aan een gro-
te groep journalisten werd 

verleend aan de schoolbestu-
ren de werkzaamheden in de 
zomervakantie uit te voeren”, 
aldus het college in hun brief 
aan de raad.

Ten behoeve van een goede 
voortgang van het onderwijs 
na de zomervakantie hebben 
de schoolbesturen verzocht 
spoedvoorzieningen te doen 
treffen aan hun gebouwen. 
Aanpassingen aan de voor-
malige Gereformeerde kerk 
wegens de toename van 
het aantal leerlingen van 
De School: € 25.000. Het op-

De gebruikelijke persconferentie voorafgaande aan het 
DTM raceweekend, is afgelopen donderdag in de vergader-
zaal van het raadhuis belegd. Burgemeester Niek Meijer 
trad op als gastheer van de uiteindelijk als derde geëin-
digde Oliver Jarvis en de beide uitvallers Katherine Legge 
en Mathias Lauda.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ge-
meenteraad per brief op de hoogte gesteld van drie spoed-
voorzieningen die nodig zijn bij De School, scholengebouw 
De Golf en de noodlokalen van de Mariaschool in het LDC. 
De gemeente haalt € 64.765 uit de post Onvoorzien en de 
Algemene reserve.

Burgemeester gastheer van DTM-coureurs

€ 64.765 nodig voor spoedvoorzieningen scholen

 Vlnr: Kathrine Legge, de burgemeester, Mathias Lauda, Erik Weijers 
en Oliver Jarvis op het bordes van het raadhuis

Veel bekijks bij de DTM bolides | Foto: Chris Schotanus

Menigeen wist niet wat hij 
zag toen men donderdag op 
het Raadhuisplein kwam. Een 
‘vette’ Audi DTM-bolide stond 
pontificaal voor het raadhuis 
opgesteld en iedereen kon er 
dichtbij komen en dus de hele 
familie, met de auto op de 
achtergrond, voor het familie-
album vastleggen. Nu was het 
wel niet een hele echte (wel 
geweest), want bijvoorbeeld 
de motor ontbrak, maar dat 
mocht de pret niet drukken.

Binnen opende de burge-
meester de bijeenkomst met 

De voorzieningen zijn derma-
te spoedeisend dat het colle-
ge op voorhand de beslissing 
heeft genomen om het be-
drag ter beschikking te stel-
len, nog voor de raad erover 
kan beslissen. “Vooruitlopend 
op de formele besluitvorming 
door uw raad om de post 
Onvoorzien en de Algemene 
Reserve aan te wenden als 
dekking voor deze uitgaven 
hebben wij, in verband met 
de aangetoonde spoed en de 
daaruit voortvloeiende wet-
telijke verplichting tot mede-
werking, reeds toestemming 

daarna een aantal rijders 
die afgelopen weekend ‘aan  
de bak’ moesten voorge-
steld. Katherine Legge (GB) 
en Oliver Jarvis (GB) van  
Audi en Mathias Lauda (zoon 
van) die in een Mercedes  
deelneemt aan misschien  
wel het grootste toer-
wagenspektakel ter we-
reld. Donderdag tijdens 
de persconferentie had-
den ze alle drie nog het 
goede gevoel, daar was 
zondagavond alleen nog  
bij Jarvis nog iets van te  
merken; hij werd (voorlopig in 
verband met een onderzoek 
naar mogelijke stalorders  
bij Audi door de wedstrijd-
leiding) derde. Legge en 
Lauda vielen beide uit. Een 
uitgebreid wedstrijdverslag 
vindt u elders in deze krant.

lossen van de vochtproble-
men in scholengebouw De 
Golf: € 7.615. Het realiseren 
van ventilatievoorzienin-
gen in de noodlokalen van 
de Mariaschool in het Louis 
Davis Carré: € 36.200.

Het bekostigen van huis-
vestingsvoorzieningen is 
een wettelijke plicht van de 
gemeente. Via de Algemene 
Uitkering Gemeentefonds 
ontvangt de gemeente hier-
voor een vergoeding. In de 
begrotingssystematiek van 
de gemeente Zandvoort 
wordt niet jaarlijks een be-
drag gereserveerd ten be-
hoeve van de huisvestings-
voorzieningen onderwijs. 
Ook is er niet specifiek voor 
deze voorzieningen geld ge-
reserveerd.
Bron: www.zandvoort.nl

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Deze vlag 
is te koop bij
de oudste winkel 
van Zandvoort 
voor € 55,00

VERSTEEGE’S IJZERHANDEL

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje - Tel.: 023-571 25 54

Grand Café & Restaurant
Specialiteiten volgens de 

laatste trends

Ter aanvulling van onze  
keukenbrigade zijn wij per  

direct op zoek naar een

Zelfstandig  
werkende kok

Ben jij (aan)komend talent  
en ben je op zoek naar een  

culinaire uitdaging in  
een creatief team neem dan
nu contact op, per e-mail:  

cafeneuf@cafeneuf.nl
of  06-26178819

Grand Café & Restaurant 

Erkend leerbedrijf
Met 3 gecertificeerde leermeesters

Wij bieden stage/leerplekken op alle 
niveaus BOL en BBL

Zelfstandig werkend kok
&

Gastheer/Gastvrouw

Ben jij op zoek naar een leerzame en 
uitdagende leerplek?

Neem dan contact met ons op voor 
een persoonlijk gesprek.

Tevens zijn wij per direct op zoek naar

Afwashulpen
Haltestraat 25 2042 LK Zandvoort

E-mail cafeneuf@cafeneuf.nl
Tel 023-571 37 22  /  06-26178819

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Actie: Shutters nu € 289,- per m² inclusief meten en leverantie.

www.onelvouwgordijnen.nl

als het aanvragen van zorg 
bij het Zorgkantoor, maar 
daarnaast kan ook hulp bij 
schuldsanering een onder-
deel zijn. 

Van belang voor de cliënt is 
ook het gegeven dat men al-
tijd te maken krijgt met een 
vast team hulpverleners en 
niet iedere dag verschillen-
de personen aan huis krijgt. 
Annemarie: “Dat is mede de 
reden dat wij niet al te groot 
willen worden. Kwaliteit bie-
den, persoonlijk contact en 
korte lijnen zijn, naast de 
controle, heel belangrijk en 
dat geldt voor ons zeven 
dagen per week, 24 uur per 
dag.”

Behalve de zorg aan huis of 
in een aanleunwoning kan 
Top Thuiszorg ook tijdelijke 
hulp bieden aan mensen, 
bijvoorbeeld tijdens hun va-
kantie hier in Zandvoort, die 
niet buiten hun dagelijkse 
zorg kunnen.

Top Thuiszorg, Ysbrand de 
Jongstraat 12, Zandvoort. 
Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met 
Annemarie Hijner, 023-
5714635 of 06-52022639 of 
Joke Venema 06-43170651.

Krant niet 
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478 of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl

Live muziek in Café Fier
Vrijdag 31 juli

vanaf 20.00 uur

The
COSY COTTON BAND

Blues and Swing
with Grana’ Louise from Chicago.

in
 

www.cafefier.nl
Haltestraat 32  |  2042 LN Zandvoort
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Het koor Lees Court Music

Klaas toont zijn Hanze trofeeën

C U L T U U R

Het koor bestaat uit 18 zan-
gers en zangeressen en staat 
onder leiding van dirigent 
Chris Price. Price, een crea-
tieve musicus met een ge-
vestigde reputatie, werd in 
1995 dirigent en hij is erin 

Engels topkoor bij Classis Concerts
In het kader van de Kerkpleinconcerten is het Engelse koor Lees Court Music uit Canter-
bury komende zondag de gast van de stichting Classic Concerts. Het koor is afkomstig 
uit de historische kathedraalstad Canterbury en werd in 1979 opgericht Het levert al 
jaren een waardevolle bijdrage tot het artistieke, culturele en muzikale leven van deze 
mooie stad.

geslaagd de traditie en het 
hoge niveau van zijn voor-
gangers in stand te houden 
en zelfs te overtreffen. Hij 
geeft ook leiding aan de mu-
ziekafdeling van een succes-
volle school en zingt tenor 

in het koor van de beroemde 
kathedraal van Canterbury.

Lees Court Music is niet zo 
maar een koor. De koorleden 
hebben allemaal een ge-
degen opleiding bij diverse 

Eenjarige
Vaste planten

Rozen op stam

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Sporen uit het verleden
Recentelijk kwam tijdens een restauratie aan het 
pand Grote Krocht 19 (voorheen fotozaak Hamburg) 
de oude naam van het huis te voorschijn. De oorspron-
kelijke naam was Huize Geertruij. De eigenaar meldde 
dat de originele naam straks in volle glorie herplaatst 
zal worden. Zo komt er weer een spoortje terug uit het 
grijze verleden. 

door Nel Kerkman

Bij navraag bij Martin Kiefer, archivaris van het 
Genootschap Oud Zandvoort, bleek dat niet alleen 
nummer 19 een naam had. De panden op nr. 9 tot 
en met nr. 19 van de Grote Krocht bezaten allemaal 
meisjesnamen. Jammer genoeg zijn van de zes panden 
nog maar drie, met de driehoekige dakkapellen aan de 
voorkant, intact. 

wereldberoemde koren ge-
noten, zoals het koor van de 
kathedralen van Canterbury 
en Westminster (of zingen 
nog daarin), vroegere leden 
van universiteitskoren en 
een zanger uit het koor van 
de Vaticaanse Sixtijnse Kapel.

Op het programma staan 
zondag onder andere wer-
ken van Henry Purcell, die 350 
jaar geleden in Westminster 
werd geboren, Giovanni da 
Palestrina, Robert Pearsall, 
Eric Whitacre en John Ireland. 
Het concert in de Protestantse 
kerk aan het Kerkplein begint 
om 15.00 uur en de kerk is om 
14.30 uur open. De toegang 
is als te doen gebruikelijk 
gratis en aan het einde is 
de opbrengst van de open-
schaal collecte voor nieuwe 
sanitaire voorzieningen in de 
Protestantse kerk.

Deze week stellen we u de vraag: wie weet welke over-
eenkomst er is tussen de 6 meisjesnamen (Adriaan, 
Maria, Albertine, Alide, Hermina, Geertruij)? En misschien 
hebt u nog leuke informatie toe te voegen over deze 
panden? U kunt uw reacties brengen naar Kleine Krocht 
2, 2042 JN Zandvoort of per e-mail sturen naar: sporen@
zandvoortsecourant.nl.

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310,
2040 VB Zandvoort. De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden

Tot 21 km p/uur • 70 km bereik • grootste assortiment 3 en 4 wielers

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

SCOOTMOBIELEN

scootmobiel via gemeente aanschaffen met PGB (persoonsgebonden  

budget) geen probleem. Kom langs voor advies en informatie!

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259 Voor 
al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 
www.arnoldnijkamp.nl 

                                                   
Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 
PC-PROBLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers. 

023-5719666 of 
06-44696001.  

Met garantie en KvK.
                                                   

Autobedrijf 
Trade Ard. Lid 

BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 
06-53498304 

www.trade-ard.nl
                                                   

Klussenbedrijf Rico. 
Voor al uw kleine klussen 

in en om het huis. 
Redelijke prijs. 

Voor info: 06-1423 2051  
                                                   

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds.  
Tel. 5720108 of 06-48318230
                                                   

Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot 

nagelstyliste begint 
met de gratis introductie 

avond bij A.B. Nails in 
Haarlem. Schrijf je in via 

www.abnails.nl of 
bel 023-5245005.

ZANDKORRELS
Te huur: studio in 

Zandvoort.2 kamers, dakka-
pel, groot dakraam, douche, 

op zolder. Voor werkende 
vrouw, niet-rokend, vast 
inkomen. Per direct. Incl. 
g/w/l: € 440,- p.m.+borg. 

Tel. 06-1682 9941
                                                   

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in de 

diabetische voet en nagel-
correctie. Tel. 06-52461796 / 
023-5715921. Bilderdijkstraat 
22, Zandvoort. Diabetische 
voet wordt vergoed door 

zorgverzekeringen.
                                                   

God heeft in Zijn liefde 
en almacht precies zo-

veel kracht en hulp voor 
u als u nodig hebt. 

Meer weten? Mail Huis 
van Gebed Zandvoort:

gebed-zandvoort@
hotmail.com

                                                   
Te huur: appartement 

incl. g/w/l, TV+Internet. 
1 slaapk., 1 woonk. 1-2 

persoon. Geheel geïso-
leerd en gerenoveerd. 

Per direct. € 750, - p.m. + 
borg. Info: 06-53344660

                                                   
Wil de lieve mevrouw die 
mij vorige week woens-
dagavond heeft opge-

vangen na de aanrijding 
op de Sophiaweg, zich 
melden bij de redactie? 

Graag wil ik haar bedan-
ken voor alle hulp. Tel. 
redactie 023-5732752

                                                   
Vrouw, 64 jaar, zoekt 

aardige vriendin. Reacties 
graag via de redactie van 

de krant: info@zandvoort-
secourant.nl of 5732752

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Tel: 06-40601692    E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

SCHILDERW
ERK

Dichter bij Zee Ada Mol maakt gedichten bij ge-
beurtenissen in Zandvoort. Onderstaand gedicht 

droeg zij voor het eerst op op 4 juli 2009.

Horen, Zien en Zwijgen

Reflectie van de geest
in woord en beeld

tentoongesteld.

Waardig staat de aap centraal
in wijsheid tussen mens en God.

Zijn horen, zien en spreken
zacht en kwetsbaar

vrij van zwaartekracht
tilt ons op verlicht

met helder horende oren
diep doorziende ogen

doordacht gesproken woorden

creëert hij een verband
tussen ons en gene zijde.

Intuïtief
spreekt dan de geest vanzelf.

De uitslag van Harderwijk 
was: 1 Klaas Koper; 2 Guy 
Vandendriesche (B) en 3 
Henk v.d. Nieuwenhuizen.

1e prijs Klaas Koper 
in Harderwijk

Afgelopen woensdag 15 juli was het weer eens een keertje 
de dag van onze dorpsomroeper Klaas Koper. In een zwaar 
bezet concours, met 17 deelnemers waaronder ook twee Bel-
gische en twee vrouwelijke leden van het Gilde, is het hem 
gelukt de beroemde en felbegeerde Wisselbel van de Hanze-
stad Harderwijk mee naar Zandvoort te nemen. Een presta-
tie waar de nestor van het Gilde zeer verguld mee was.

Eerder, op 5 juli, was het 
hem in Ravenstein niet ge-
lukt om een podiumplaats 
te bemachtigen. Hij kwam 
voor de eerste plaats (55 
pnt.) 2,5 punten te kort, 
voor de tweede 1,5 punten 
en voor de derde 0,5 punten. 
Dat geeft aan dat de com-
petitie bijna moordend is 
en dat het niveau ieder jaar 
beter wordt.

De volgende concoursen 
zijn 25 juli in Oosterhout en  
7 augustus in Appingen-
dam, het circus van de 
dorpsomroepers gaat 
weer het hele land door. 
Het Zandvoortse Stads-  
en Dorpsomroepers con-
cours staat op 26 septem-
ber in de agenda.

Geld verdienen?
Welke sportieveling wil deze zomer  
wat extra’s verdienen met onze 
fietstaxi?(geenzorgen,hijheeft
elektrischetrapondersteuning.)
Voor vragen bel: 023-8224746 
ofkomlangsinonzewinkel,
Haltestraat 51

BehindtheBeachBikeRentals
Haltestraat51,2042LLZandvoortaanZee
Tel.:023-8224746,Fax:023-8224748

E-mail:info@behindthebeach.nl
Internet:www.behindthebeach.nl

DeFietsTaxiwordtdezeweek
indeZandvoortsekleurenbeplakt.

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl



www.vvvzandvoort.nl

Programma vrijdag 31 juli
JAZZ BEHIND THE BAR

Programma zaterdag 1 augustus
JAZZ BEHIND THE BEACH

Programma zondag 2 augustus
JAZZ AT THE BEACH

Het Wapen van Zandvoort
Aanvang 20.30 uur
Trio Marion Bentoera

Laurel & Hardy
Aanvang 21.00 uur
Mainstream Jazz Combo 
o.l.v. Ger Groenendaal

Café de Lamstrael
Vrijdag 20.30 uur
Rudolph Kreuger
Zaterdag 20.30 uur
Cosy Cotton Band

Café Neuf
Aanvang 20.00 uur
Different Cook o.l.v. Kees Koek

Yanks Saloon
Aanvang 20.30 uur
Marco de B met Johnny Tenor Goodbye

Beach Club Tien
Mainstream Jazz Combo
Aanvang 15.30 uur
 

Lijst van begunstigers, sponsors:
Holland Casino Zandvoort | Zandvoorts Evenementen Platform | ArtineX bouwadvies Zandvoort

You name it muziekproducties - Overveen | Van der Vlugt kozijnen - IJmuiden | RABO bank - Zandvoort
Best Western Hotel - Zandvoort | Kras Sport - Bloemendaal | Bakels en Jonker accountants - Zandvoort

Greeven Makelaardij - Zandvoort | J. Brugman Pensioen B.V. - Zandvoort | Versteege IJzerhandel - Zandvoort
    Beter Mobiel - Zandvoort | Zandvoortse Courant | Gemeente Zandvoort

Café Koper
Aanvang 21.00 uur
Santeri Sulkunen

Café Alex
Aanvang 20.30 uur
Spoor 5 o.l.v. Adam Spoor

Danzee
Aanvang 21.00 uur
Jazz DJ & Saxofoon

Café Oomstee
Aanvang 21.00 uur
Lils Mackintosh (zang)
Rob Mostert (B3 Hammond)
Walther de Graaff  (gitaar)
Menno Veenendaal (drums)

Chin-Chin
Aanvang 23.00 uur
Funky Jazz DJ’s

Take Five aan zee
Cosy Cotton Band
Aanvang 16.00 uur

Beste Jazz vriendinnen en vrienden, schrijf  1 augustus, 20.00 uur, Gasthuisplein in uw agenda! 

Degenen die vorig jaar aanwezig zijn geweest kunnen zich deze dag ongetwijfeld nog herinneren. Een mooi programma dat door regen helaas door te weinig 
mensen is bezocht. Wij gaan er vanuit dat de weergoden ons tijdens de tweede editie op zaterdag 1 augustus gunstig gezind zullen zijn. Aan de programmering 
kan het niet liggen. Met de Nederlandse topvocalist Gé Titulaer en de wereldvermaarde Amerikaanse tenorsaxofonist Scott Hamilton is de kwaliteit van Jazz in 
Zandvoort meer dan gewaarborgd.
 
De start wordt verzorgd door vocalist Gé Titulaer en zijn trio. Gé is een formidabele jazzvocalist die vorig seizoen in theater De Krocht met succes heeft 
opgetreden. Als geen ander brengt hij tekst en melodie over naar het publiek. Als docent aan drie conservatoria zorgt hij voor de ontplooiing van jong talent. 
Zeer bijzonder was zijn jazzbewerking van Lennon/McCartney’s Blackbird, toentertijd zijn doorbraak bij het grote publiek. Zijn eerste album (1980), was een 
dermate groot succes dat deze werd bekroond met een Edison. Daarna volgden optredens op North Sea Jazz, met veel succes een tournee door de VS onder 
artiestennaam Jefrrey Garth en recent een reis naar Canada met optredens in Hamilton, Toronto en Vancouver met het fantastische orkest van de Koninklijke 
Luchtmacht. Dat Gé over sterke muzikale genen beschikt bewijst zijn zoon Boris. Vooraanstaande muziekjournalisten plaatsten Gé Titulaer op één lijn met 
Tony Bennett, George Benson en Frank Sinatra. Het podium heeft hij gedeeld met Toots Thielemans, Clark Terry, Diana Schuur en vele anderen.

En dan Scott Hamilton en het Trio Johan Clement. Voor de kenners is Scott niet minder dan een icoon,  voor anderen is hij de kennismaking meer dan waard. 
Scott is een klassieke tenorsaxofonist die de stijl van Ben Webster, Coleman Hawkins, Zoot Zims en Don Byas heeft vervolmaakt en daarna een geheel eigen 
stijl ontwikkelde. Kortom, Scott staat garant  voor een swingende avond.  Met wie deze tenorsaxofonist heeft opgetreden en albums heeft gemaakt vergt een 
volledige pagina. Toch mogen een aantal namen niet ontbreken in dit kleine overzicht; Benny Goodman, Rosemary Clooney, Joe Pass, Buddy de Franco, Gerry 
Mulligan, Buddy Tate, Woody Herman, Tony Bennet en vele, vele anderen. In 1970 nam hij bij oprichter Carl Jefferson van het Concord record label met zijn 
eigen kwartet het eerste album op. Inmiddels heeft hij 40 albums op zijn naam staan en nog steeds bij Concord record label. 

Ook wij hebben moeten kiezen want de crisis speelt ons ook parten. Vorig jaar vier optredens en nu twee. Echter, de kwaliteit geeft in onze visie altijd de 
doorslag, jazz van de hoogste kwaliteit als maar mogelijk is met de beschikbare middelen. Dat is toch waar het ons als Stichting Jazz in Zandvoort om gaat, niet 
allemaal topartiesten alleen maar tijdens het jaarlijkse jazzfestival, maar ook tijdens de maandelijkse concerten in De Krocht. De start van deze concertreeks is 
in september. 

Tot slot, een woord van buitengewoon grote dank aan onze sponsors. Wij realiseren ons dat de financiële middelen beperkt zijn, om deze reden is het fantas-
tisch dat zij toch bereid zijn geweest om in de buidel te tasten. Zonder hun bijdragen is het niet mogelijk om een evenement van deze omvang en kwaliteit te 
organiseren. 

Wij wensen u een geweldige, swingende en vooral gezellige avond.

Namens de Stichting Jazz in Zandvoort en stichting ZEP, 
Hans Reijmers     
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Wensen vertrok uit Zandvoort en verhuisde naar Vlissingen. 

Met haar tweede man, Benno Jacobs, woonde zij eerst in 
Amstelveen, maar de zee bleef trekken en na enige tijd werd 
een huis aan de Boulevard Paulus Loot gekocht. Als zij niet mee 
op zakenreis was werd, samen met Corrie van der Meer, veel 
tijd besteed aan acties voor de lokale dierenbescherming. Zo 
haalden zij in de winter brood bij de broodfabriek om de dieren 
te voederen of verkochten zij in een marktkraam o.a. kalenders 
en andere artikelen. Helaas overleed haar man in 1978. Na enige 
tijd vond Louise weer het geluk met Ashley Hillary, met wie zij 
na een paar jaren naar ‘De Apenrots’ in Heemstede verhuisde. 

In 1994 werd zij opnieuw weduwe en kwam de drang naar 
Zandvoort weer terug. “Ik moest weer naar zee en 

sinds 1996 woon ik dus weer in het dorp met 
een prachtig uitzicht op zee!”. 

In haar huis valt, behalve mooie kunst-
werken van o.a. Anton Heijboer en Kees 
Verkade, vooral de enorme collectie 
hazen in allerlei soorten en maten 
op. Louise: “Ik word door bepaalde 
mensen mevrouw Haas of zelfs nog 
mevrouw Donanda genoemd.” Als 

eerste eigenaar kunt u Louise zien rij-
den in haar 37 jaar oude Fiat 500 als zij 

bijvoorbeeld gaat tennissen of bridgen. 
Reizen en vooral per boot, zoals onlangs 

een geweldige vaartocht per postboot langs 
de Noorse kust, is een andere hobby, evenals 

schilderen en gedichten maken. Het is daarom niet 
meer dan logisch dat wij dit interview met een gezellige 

en hartelijke vrouw beëindigen met een door haar geschreven 
gedicht, waarin haar steeds terugkerende liefde voor de zee 
nadrukkelijk tot uiting komt:

Met mooie golven rolt zij op het strand, 
een waterspiegel in de hand.
Zij is altijd mooi bij storm en regen; 
nee, nee nooit valt zij mij tegen.
Als ik in den vreemde ben zonder haar en niemand ken,
Van heimwee doet mijn hart zo zeer zodat ik snel weer 
wederkeer.
Ik neem aan dat u nu reeds weet hoe mijn grote liefde heet: 
‘De Zee’.

Dorpsgenoten

Louise komt oorspronkelijk uit Amsterdam, waar zij in 1930 
geboren is. Na de lagere school is door de Tweede Wereldoorlog 
de Mulo-periode duidelijk een veel minder plezierige tijd. Vooral 
de hongerwinter van 1944, waarin zij met een kar moest pro-
beren eten te bemachtigen, staat in haar geheugen gegrift. 
Gelukkig braken er later ook goede tijden aan. 
Louise: “Samen met mijn zusje ben ik in de 
Waalstraat in Amsterdam op kamers 
gaan wonen en ben ik op kantoor 
gaan werken. Daar heb ik mijn 
eerste man, Geer Wanna, leren 
kennen, met wie ik op 28 no-
vember 1956 in de Haltestraat 
58 een winkel in Zandvoort 
ben begonnen. Wij hebben 
toen door architect Dupont 
een moderne bungalow la-
ten bouwen op de hoek van 
de Troelstrastraat en de hui-
dige Schaepmanstraat, destijds 
een bezienswaardigheid. Omdat 
wij toch graag de zee wilden zien, 
kochten wij uiteindelijk een huis aan 
het Favaugeplein.”

Voor oudere Zandvoorters klinkt de naam ‘Kunstnijverheidshuis 
Donanda’ beslist nog heel bekend in de oren. Naast een grote 
en bekende collectie artikelen op het gebied van kunstnijver-
heid, zoals fraai pottenbakkerswerk van Ravelli, handgesmede 
sieraden, geweven en bedrukte stoffen, kon men daar na een 
uitbreiding ook terecht voor reproducties van oude en nieuwe 
meesters, aquarellen en lithografieën, maar er werden ook ex-
posities gehouden, zoals die van de vader van Milous Wallig. 
Het devies was destijds: ‘Donanda’ heeft, wat u graag geeft! 
Met winkelhulp Anna Kramer heeft Louise nog steeds contact. 
Destijds was het aan het eind van de Haltestraat één en al 
winkel en heel druk, in tegenstelling tot nu. In 1968 kwam er 
een einde aan het huwelijk en daardoor ook aan de zaak. Van 

Louise van Wensen

door Erna Meijer

Louise, ook wel Loekie genoemd, van Wensen kun je een 
beetje vergelijken met zo’n vrouwtje in een weerhuisje. 
Dan weer uitvoerig te zien en dan weer een hele tijd niet! 
Dat is namelijk de rode draad in haar leven wat betreft het 
wonen in Zandvoort…….

                      Louise van Wensen

 Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur

Max 20-21 18-19 19 19-20 

Min 15 15 14 12

Zon 35% 55% 70% 70%

Neerslag 80% 80% 60% 20%  

Wind zw. 4 zw. 5 w. 4 w. 4

Vanaf zaterdag 

beter weer

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Vroeger, toen men nog 
geen koelkasten had, was 
men extra alert in deze 
fase van de zomer, omdat 
veel producten extra ge-
voelig waren voor bederf 
en dat lag dan aan het 
dikwijls optredende weer-
beeld in de genoemde 
periode. Warmte en een 
nogal vochtige atmosfeer 
waren (en zijn) doorgaans 
de typische ingrediënten 
van het Hondsdagenweer. 

Voorbije dinsdag was zo’n 
uitgesproken dag met 
een temperatuur richting 
25 graden. De rest van de 
week verloopt helemaal in 
lijn met het juliweer dat 
we inmiddels zo gewend 
zijn. Goede en nagenoeg 
droge dagdelen worden 
afgewisseld met enkele 
buien, of een iets langere 
regenperiode. 

De temperatuur in Zand-
voort en omgeving pakt 
ongeveer normaal uit 
voor deze fase van de zo-
mer en ligt gedurende de 
middag steeds rond de 20 
graden. Het waait goed 
door uit het zuidwesten/
westen en dan vooral 
vlak aan zee, dus kitesur-
fers kunnen prima uit de 
voeten op het zeewater. 
Dat zeewater heeft in-

middels een temperatuur 
gekregen van 18 graden en 
stijgt niet heel veel verder 
de komende periode.

Tot en met vandaag zit de 
gemiddelde zomertempe-
ratuur trouwens nog bo-
ven normaal, terwijl het 
zomerweer veel weg heeft 
van een zomer uit bijvoor-
beeld de jaren tachtig. Het 
grote verschil met toen is 
dat hoe pover de zomer te-
genwoordig ook uitpakt… 
te koud kan het eigenlijk 
niet meer zijn. 

Zicht op een grondig 
weerherstel (begin au-
gustus bijvoorbeeld) is er 
vooralsnog niet, hoewel 
er wel wat lichtpuntjes 
zijn voor begin volgende 
week. In de loop van het 
weekend knapt het weer 
al wat op.

De straalstroom, die krach-
tige windbundel uit het 
westen op grote hoogte, 
bivakkeert vrijwel voort-
durend in de buurt van 
Nederland en zo lang dat 
het geval is kunnen sto-
ringen onze gebieden nog 
aandoen. Volgende week 
is er mogelijk wat beter 
weernieuws te brengen.  

weerman Marc Putto 

Deze week begonnen de Hondsdagen en die duren on-
geveer een maand. De ster Sirius uit het sterrenbeeld 
de Grote Hond komt in deze periode gelijktijdig op 
met de zon en is dus niet te zien. Juist gedurende deze 
Hondsdagenperiode is het Hollandse weer vaak tame-
lijk karakteristiek.

Sexy korte rokken, romantische jurken gedragen door professionals en BN-ers, zie daar 
een aantal ingrediënten van ‘Dancing with the Stars’. Wie kan er niet bij het programma 
wegdromen? Door de diverse dansprogramma’s op de televisie, is het dansen steeds meer 
in de belangstelling komen te staan. 

Het kabinet wil de commercialisering van de thuiszorg een halt toeroepen door de macht 
van aandeelhouders te beperken. Bij sommige thuiszorgbedrijven komt goede zorg voor 
de cliënten pas op het tweede plan.

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 15.000 mensen hun recht op AWBZ-zorg kwijt-
geraakt omdat ze niet naar hun herkeuring kwamen. Dat blijkt uit een vertrouwelijke 
rapportage van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), waarover de Volkskrant vorige 
week berichtte.

Veel mensen vinden het leuk om spelletjes te spelen via 
internet. Ze spelen een spel online, of ze downloaden de 
bestanden en installeren het spel op hun computer. Op de  
Spellenpagina van SeniorWeb vindt u bijvoorbeeld allerlei 
spellen. Maar wist u dat het ook mogelijk is om via internet 
met andere mensen te kaarten, bijvoorbeeld te bridgen? 

Door Agaath de Goede

Er zijn veel mogelijkheden 
om het te leren en in de prak-
tijk te brengen. Niet alleen 
professioneel, maar ook voor 
de gelegenheidsdansers. Als 
je bijvoorbeeld in Frankrijk 
bent, wordt er gedanst. En 
hoe? Geheel in stijl gekleed. 
De dames in leuke jurkjes, 
inclusief hoge hakken. Dit 
gebeurt wekelijks in een bar 
of ontmoetingsruimte. Als je 
deze mensen, van soms zeer 
hoge leeftijd, bezig ziet als 
jonge stelletjes, sta je ver-
steld. De muziek, meestal ac-
cordeon, speelt zeker een uur 
achter elkaar door. De paar-
tjes nemen amper de tijd om 
te gaan zitten en slaan geen 
dans over. 

Staatssecretaris Jet Bus-
semaker (Volksgezondheid) 
wil ‘cowboys in de thuis-
zorg’ bestrijden, zo meldde 
zij de Tweede Kamer. Vorige 
maand luidde de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg 

Onduidelijk is nog of dit komt 
door de strengere eisen. Het 
CIZ, dat het recht op zorg be-
paalt, begon in de loop van 
het eerste kwartaal met de 
237.000 herkeuringen die 
het dit jaar moet uitvoeren. 
Ondanks de strengere eisen 
verloren maar 445 mensen 
hun AWBZ-zorg door de keu-
ring, zo schrijft de krant. Van 
de groep van 15.000 verliep 
de indicatie.

Brancheorganisatie MO - 
groep Welzijn & Maat-
schappelijke Dienstverlening 
liet ruim twee weken ge-
leden weten een ‘hausse’ 
van voormalig AWBZ-

Er zijn twee manieren om te 
bridgen: met echte mensen 
of via internet. Doorgaans 
is het de bedoeling dat u 
zich inschrijft bij de site, en 
een account aanmaakt met 
een gebruikersnaam en een 
wachtwoord. Vervolgens 
kunt u software downloa-
den naar uw computer, 
en inloggen om een spel-
letje te spelen. De website 
Bridge.nl is de thuisbasis 
van de Nederlandse Bridge 

Nooit te oud om…..te dansen

Geen ‘cowboys’ in thuiszorg

Duizenden verliezen AWBZ-zorg 
na missen van keuring

Bridgen via internet
Als je dat zo ziet op tv of op 
vakantie, denk je misschien: 
Ik zou best ook (weer) wil-
len stijldansen. Dat kan ook 
in Zandvoort. Of u nu wel 
of geen dans professional 
wilt worden: Dansschool 
Rob Dolderman nodigt u 
uit voor een (hernieuwde) 
kennismaking met de ball-
room; quickstep, Engelse 
en Weense wals, tango en 
slow foxrot en latin: cha-
cha, rumba, jive, paso doble 
en samba. Samen met ple-
zier over de vloer zwieren 
en misschien stiekem weg-
dromen op uw favoriete 
muziek. 

Er worden de volgende cur-
sussen verzorgd bij Pluspunt 
Noord, Flemingstraat 55: 

(IGZ) de noodklok over mis-
standen bij nieuwe aanbie-
ders van thuiszorg. De zorg 
is volgens de IGZ onder de 
maat en soms is er zelfs 
sprake van fraude en oplich-
ting. In tegenstelling tot de 

cliënten te verwachten. 
Welzijnsorganisaties zouden 
de verwachte toestroom niet 
aankunnen. Meer dan de 
helft van de welzijnsorgani-
saties voorziet problemen, 
meldde de brancheorgani-
satie, omdat er vaker een 
beroep wordt gedaan op 
maatschappelijk werkers en 
mantelzorgers.

Staatssecretaris Jet Bus-
semaker schat dat 60.000 
mensen dit jaar hun via de 
AWBZ vergoede ‘begeleiding’ 
verliezen, wat een besparing 
van achthonderd miljoen 
euro moet opleveren. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om 

Bond. U vindt er allerlei in-
formatie over wedstrijden 
en alles wat er in Nederland 
speelt rondom bridge.

Stepbridge is een bridge-
club via internet, die onder-
deel is van de Nederlandse 
Bridgebond. Het is een 
volledig Nederlandse site 
waarop u kunt meedoen 
aan een spelletje bridge, 
maar ook kunt toekijken 
bij andere partijen, bijvoor-

Stijldansen voor paren brons, 
op de zondag van 19.00 tot 
20.15 uur. Stijldansen voor 
paren zilver, op de zondag 
van 20.30 tot 21.45 uur. De 
cursus is van 20 september 
t/m 18 april volgend jaar (27 
lessen). Het stijldansen voor 
beginners voor brons is op 
de woensdag van 19.00 tot 
20.15 uur en begint 16 sep-
tember. Voor informatie of 
opgeven kunt u terecht op 
de website van Pluspunt: 
www.pluspuntzandvoort.
nl of telefoon: 023-5740330. 

We melden ook alvast dat er 
een open dag van Pluspunt 
is op zaterdag 29 augus-
tus van 13.00 tot 17.00 uur. 
Hierbij wordt het hele cur-
susaanbod gepresenteerd.

ziekenhuizen en verpleeg- en 
verzorgingshuizen, mag de 
thuiszorg wel winst maken 
en is er ruimte voor inves-
teerders. Bussemaker wil de 
regels aanscherpen, zij vindt 
de zorg geen markt.

verslaafdenopvang en be-
geleiding van kinderen met 
een gedragsstoornis. 6000 
mensen gingen na de her-
keuring naar een instelling, 
zo zou uit het rapport blijken. 
Bijna 9000 cliënten krijgen 
evenveel of meer begelei-
ding. 3000 mensen moeten 
het met minder vergoede 
uren doen, aldus de krant. 
Daarnaast krijgen circa 3500 
mensen geen begeleiding 
meer, maar wel andere zorg. 

In de AWBZ gaat jaarlijks 
bijna 24 miljard euro om. 
Van een modaal brutosalaris 
moet twaalf procent AWBZ-
premie worden afgedragen.

Samen bridgen is gezellig. Maar dat kan ook via Internet

seniorenpagina

beeld van bekenden.
De site van Stepbridge 
werkt op basis van lidmaat-
schap. U kunt een maand 
lang gratis alle mogelijk-
heden uitproberen met 
een maximum van 300 
spellen. Daarna kunt u be-
slissen of u lid wilt worden. 
Dat kost € 55 per jaar voor 
niet-leden van de Bridge 
Bond en € 35 voor mensen 
die wel lid zijn. Op de web-
site van Stepbridge, www.
stepbridge.nl, vindt u de 
mogelijkheid om u aan te 
melden.

Op Yahoo Bridge, http://
uk.games.yahoo.com (dus 
zonder www!) kunt u on-
line bridge spelen in ver-
schillende gamerooms, 
voor beginners en gevor-
derden. Spelen is gratis 
en voor iedereen toegan-
kelijk. De website is niet 
Nederlandstalig, dus u 
moet het Engels goed be-
heersen. De site staat goed 
bekend. Om te kunnen spe-
len moet u zich registeren 
als Yahoo-gebruiker. Ook 
dit gaat in het Engels. Het 
voordeel van deze site is dat 
er altijd veel mensen online 
zijn en u dus op elk tijdstip 
van de dag (en nacht) een 
spelletje kunt spelen.

Tenslotte noemen wij 
Gamesquare. Dit is een 
Nederlandse website voor 
online bridge en andere 
kaartspellen. U kunt er bij-
voorbeeld ook klaverjassen, 
jokeren of rummy spelen. 
De site organiseert ook 
‘echte’ toernooien door heel 
het land en houdt ranglijs-
ten bij van de beste spelers.

Enkele mensen die in Café 
Koper regelmatig smartlap-
pen en levensliederen zin-
gen, zijn door zanger Roberto 
Girigori uitgenodigd. Samen 
met Roberto zijn Sylvia, 
Lien, Liesbeth, Maaike, Fred, 
Boudewijn en Rob naar de 
studio gegaan om zijn cd 
‘Het beste van Zandvoort’ te 
voorzien van couleur locale 

begeleiding. Op deze cd zingt 
Roberto Caribische melodie-
en met Nederlandse tekst. 
Het is een ode aan Zandvoort 
in een Caribisch jasje. Zo is 
het Zandvoorts Volkslied in 
een swingend jasje gestoken 
en is Moliendo Café vertaald 
in het oer-Hollandse;Koffie 
Verkeerd. Binnenkort is de cd 
klaar voor presentatie.

Ode aan Zandvoort
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Respect?
Mijn socialistische denkwijze 
‘iedereen is gelijk’ begint zo 
langzamerhand ten einde te 
komen. Ik ben geen voorstan-
der van de ‘hokjespolitiek’, maar 
een aaneenschakeling van nare 
ervaringen hebben mijn ge-
dachten verandert. Soms ben 
ik bang, in mijn eigen woon-
plaats. Hoort een woonplaats 
niet een thuisbasis te zijn waar 
je je veilig voelt? Vijf jaar gele-
den reden mijn vriendinnetje 
en ik over de boulevard, waar 
we een groepje Marokkaanse 
jongens passeerden. Uit het 
niets vloog er een volle colaf-
les tegen het hoofd van mijn 
vriendin en renden de jongens 
schreeuwend achter ons aan. 
Waarom? Geen idee. Het jaar 
daarop liep ik met een andere 
vriendin door de haltestraat, 
waar een Marokkaanse jongen 
begon met: ‘Schatje, schatje, 
psssst, pssst’. Vanuit onze kant 
geen reactie, waarop hij zijn 
tekst veranderde in: ‘Hoer!, vie-
ze vuile….’ De rest kan iedereen 
zelf wel invullen. Naast de zeer 
intelligente teksten kregen 
we ook een grote rochel in ons 
gezicht. Waarom? Geen idee. 
Twee jaar terug stapte ik na 
een bezoek aan mijn vriendje 
op de fiets naar huis. Op het 
kruispunt bij de kostverloren-
straat kwam een auto aange-
scheurd. Even wachten met 
oversteken. De auto remde voor 
mijn neus. Drie Marokkaanse 
jongens openden het portier, 
wilden me vastpakken en 
meesleuren. Op dat moment 
volgde een auto achter hen en 
dat was mijn redding. Vorige 
week moest ik snel nog even 
naar de supermarkt voor een 
flesje rosé. Een Marokkaanse 
jongen volgde me en sprak: 
‘Gaan we samen lekker drin-
ken, schatje…’ Ik gaf geen re-
actie. Na zijn tweede poging 
vroeg ik of hij zijn mond kon 
houden. Geen goede vraag, 
want het antwoord ken ik al: 
‘Hoer!, vieze, vuile…’ Niemand 
in de supermarkt reageerde. 
De jongens liepen naar de 
kassa. Ik bleef nog een kwar-
tier in de supermarkt rondjes 
lopen. Waarom? Omdat 
ik bang was om naar 
buiten te gaan.

column

Vorige week zaterdag vond 
er een ongeval plaats op de 
Noord Boulevard (begin Zee-
weg), waar een auto werd ge-
schept door een passerende 
bus. Door dit en vergelijkbare 
soort incidenten op en rond-
om de busbaan daar, heeft 
de provincie nu besloten dat 
de maximale snelheid wordt 
teruggebracht tot 60 km per 
uur en bij de in- en uitgangen 
van de campings tot zelfs 30 
km per uur. Ook zullen er dui-
delijkere borden en wegmar-
keringen worden geplaatst. 

Aan de panelleden vragen wij 
deze week hoe zij over deze 
maatregelen denken. Zijn 
deze volgens hen effectief? 
Of is er een betere oplossing?

“Er moeten passende maatregelen worden getroffen om de busbaan op 
de Noord Boulevard veiliger te maken”

De stelling:Talk of the town

Gijs de Roode, 24 jaar, leraar Aardrijkskunde en CDA-raadslid:
“Ik denk zeker dat deze maatregelen helpen om de veiligheid op de busbaan te vergroten. Het moet 
duidelijk zijn wie er voorrang heeft op de busbaan, dus hopelijk komen er duidelijke haaientanden of 
iets dergelijks bij de uitritten van de campings. Het ongeluk op de busbaan is heel vervelend, maar 
we moeten niet meteen concluderen dat het erg onveilig is, als iedere bestuurder van een auto, een 
bus of van een fiets gewoon met zijn of haar verstand rijdt, wordt het vanzelf veiliger.”

Robin Gansner, 16 jaar, schrijft voor Zvoort.nl en werkt bij de Lachende Zeerover:
“Ik was bij het ongeluk, om te fotograferen voor Zvoort.nl. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen, 
maar het had ook anders kunnen zijn. Ik vind dat er voor automobilisten duidelijke markeringen 
moeten komen bij de in- en uitrijdpunten. Ik vraag me alleen af of zowel buschauffeurs als automo-
bilisten, zich aan de maximumsnelheid zullen houden.”

Jurre Reijenga, 24 jaar en werkt bij de beveiliging op Schiphol:
“Het lijkt erop dat het begin van de Zeeweg wordt verbouwd, maar het er eigenlijk steeds onover-
zichtelijker en daarmee gevaarlijker op wordt. Het besluit om de maximumsnelheid te verlagen, 
maakt naar mijn idee niet veel uit, want chauffeurs zullen toch wel te hard blijven rijden. Het lijkt 
mij het gemakkelijkst om extra stoplichten te plaatsen, wat ook wel weer irritaties op zal wekken 
voor velen. Maar… alles voor de veiligheid!”

Ilj
a

Creatief met 
piepschuim…
Ook heb ik het 
schoolfestival 
meegemaakt. 
Aangezien ik 
in een eindexa-
men klas zat, 
was ik meer 
betrokken bij het regelen 
en meedoen van het school-
festival. De eerste dag heb 
ik met mijn klas in een koor 
gezongen om het festival te 
openen. Wat Japanse scho-
lieren met karton en piep-
schuim kunnen is echt niet 
normaal. Daar zijn ze enorm 
creatief mee; kostuums, de-
cors, noem het maar op. Zelf 
had ik een klein rolletje in 
een toneelstuk, een bewer-
king van een Japans sprook-
je over een maanprinses 
“Kaguyahime”. 

Op de laatste dag was de 
school open voor iedereen, 

door Dylan Kokernoot

Normaal gesproken blijven 
AFS studenten die hier voor 
een jaar blijven standaard 
een paar dagen in Tokio, 
maar omdat er maar een 
klein groepje teruggaat 
rond deze tijd, gebeurt dat 
niet. Mijn gastmoeder wil-
de me toch heel erg graag 
Tokio laten zien, vandaar 
dat ze mij heeft meegeno-
men voor een weekendje 
naar Tokio. Ik was erg ver-
rast over de grootte van de 
stad. Tokio is gewoon drie 
keer zo groot als Sapporo! 
De eerste avond zijn we 
naar het hoogste reuzen-
rad ter wereld geweest. 
Vanaf de top had je een 
enorm mooi uitzicht over 
Tokio. Ook ben ik naar het 
Tokyo Disney Resort ge-
weest. Ik ben gek op pret-
parken, dus dit was echt 
geweldig. 

Dylan met een paar klasgenootjes, klaar voor het 
zingen van het lied bij het schoolfestival

met veel spelletjes en win-
keltjes overal door de school 
heen. Het schoolfestival was 
erg gezellig, maar na zoveel 
voorbereidingen is het ook 
wel lekker dat het weer 
voorbij is en je lekker uit kunt 
rusten.

Home Sweet Home
Het is nu alweer bijna tijd 
om terug te komen naar 
Nederland. Het is echt een 
geweldig jaar geweest, en 
ik ben heel erg blij dat ik het 
heb volgehouden. Mijn tijd 
in Japan was echt super, later 
wil ik zeker nog eens terug 
komen.

Eind augustus 2008 is de 18-jarige Dylan Kokernoot vertrokken naar Japan. Binnenkort 

zal hij, na een jaar lang de Japanse taal en cultuur te hebben gevolgd, weer terug-

komen naar zijn thuisbasis in Zandvoort. Maandelijks heeft Dylan ons op de hoogte 

gehouden van zijn belevenissen. Hier volgt zijn allerlaatste bijdrage.

Dylan op reis!

Locatie Noord Locatie Centrum
Wijksteunpunt  Willemstraat 20
 Zandvoort Noord 2042 VB Zandvoort
Flemingstraat 55 Tel: 023 571 73 73
2041 VW Zandvoort 
Tel: 023 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

NIEUWS VaN BSO DE BOOmHUT
Opvang tijdens schoolvakanties voor alle schoolgaande 
kinderen in Zandvoort
Bel voor meer informatie:023-5740333

CURSUSSEN 2009-2010
Op onze website vindt u nu al een groot deel van ons 
aanbod van het nieuwe seizoen 2009-2010. Inschrijven is 
ook al mogelijk!! Surf dus meteen naar www.pluspuntzand-
voort.nl 
Naast heel het bekende aanbod dit jaar ook veel nieuwe 
cursussen en workshops.
Denk o.a. aan:
- Frans
- opfris cursus Nederlands
- Pilatus
- Theatersport
- Visagie
En diverse workshops op kookgebied, o.a. tapas maken,
Culinair koken, Italiaans menu etc.

OPENINgSTIjDEN PLUSPUNT
Van 13 t/m 25 Juli 2009 zijn wij gesloten. Er zullen geen 
activiteiten plaats vinden. Alle hulpdiensten (o.a. medial, 
voedselbank, sociale raadslieden) draaien wel door.

REKREaDE ZaNDVOORT
Rekreade Zandvoort organiseert twee weken lang  
kinderactiviteiten. In Zandvoort Noord doen zij dit in  
het gebouw van Pluspunt. Voor meer informatie checkt u  
http://rekreade-zandvoort.nl/ 

agENDa:
13 t/m 25 juli Rekreade kinderactiviteiten (in Noord)
3 - 5  aug kinderkamp 12-
10 - 14 aug meidenkamp 12+
29  aug Open Huis 2009

INFORmaTIE
- medial
Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag 
tussen 8.15 uur en 11.00 uur kunt u terecht in het wijk-
steunpunt (Andere dagen in het Huis in de Duinen).
- Loket Zandvoort 
Iedere donderdagochtend van 09.00-11.00 uur.
- Wijkmeesters De KEY 
Dinsdag 15.00-16.00 uur
- Cliëntenservice ZorgContact
Maandagochtend 10.00-11.30 uur. 
- Wijkagent
Dinsdag 15.00-16.30 uur Even weken van de maand
Dinsdag 19.00-20.30 uur Oneven weken van de maand
- Sociaal Raadslieden Kontext
Inloopspreekuur  zonder afspraak op vrijdag  
tussen 9.00 en 10.30 uur 

Kijk altijd op
www.pluspuntzandvoort.nl

 

I Know Where It’s @

Wij zijn er even tussenuit  
t/m  

maandag 10 augustus.
Dinsdag 11 augustus 

zijn wij weer open.

Vakantie

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 
ondernemers kleinbedrijf

 

Weekmenu:
Tomatensoep 

of Griekse salade

Scholfilet in roomboter
gebakken of halve kip met
appelmoes, geserveerd met

salade en gebakken
aardappels of Vlaamse friet

IJsdessert
€ 7,50 

  
Mosselpannetje met sausjes salade 
en stokbrood met kruidenboter 

of Vlaamse friet €12,50

Smulhouse Allessandro 
Boulevard Barnaart 8 - Zandvoort  

Tel.:0681307330 

Sm
ulh

ouse Allessandro

Vrijdag 24 juli:
Het feest RǾRING breekt aan bij Woodstock 69. Diverse dj’s 
waaronder Terry Toner en Tino draaien verschillende mu-
ziekstijlen, waaronder house, electro en techno. Ook is er als 

hoogtepunt een live act van Baskerville. Deze dj speelt 
elektronische house muziek gebaseerd op hiphop, funk 

en rock. Erg gaaf dus! Entree €7,50 inclusief consump-
tie. Van 16.00 tot 00.00 uur. 

Zaterdag 25 juli: 
Sinds de opening van de discotheek is het elk week-
end gezellig druk in Fame, gevestigd aan het eind van 
de Haltestraat. Elke zaterdag, Classic Saturday, kun je 
in Fame terecht voor de heerlijkste hits uit de jaren  
’70, ’80 en ’90 afgewisseld met de lekkerste platen 
van nu. Van 22.00 tot 05.00 uur kun je hier dus goed 
uit je dak gaan! Entree is gratis. 

Zaterdag 25 juli: 
Bij Skyline vindt deze zaterdag wel een heel bij-
zonder feest plaats, namelijk ‘X-mas on the Beach’. 
Zomerkerst dus, voor alle Australiërs en alle Hollandse 
beachboys en – girls in Zandvoort. Compleet met be-
sneeuwde kerstbomen, arrensleeën en rendieren! 
Beleef een prettig kerstfeest vanaf 14.00 uur tot aan 

middernacht.

Zondag 26 juli: 
Wie wordt de opvolger van Bianca Dorsman? Dat 
is de vraag die deze zaterdag speelt bij het tweede 
Kunstfestijn dat plaatsvindt in en rondom het mu-
ziekpaviljoen. Aanstaande zondag staan talentvolle 
jongeren in de leeftijd van 8 tot 15 jaar op het podium 
om hun kunsten aan het Zandvoortse publiek te sho-
wen. Dans, zang en cabaret; alles komt aan de orde! 
Kom even een kijkje nemen! Van 12.00 tot 17.00 uur. 

 

Extra mooi de zomer door met het 2e product voor slechts €1!

Speciaal voor de zomer heeft Ariane Inden een spectaculaire zomer-
korting waarbij u bij aankoop van een zomeractie- product een 2e 

product voor € 1,- erbij krijgt! Kom snel langs en informeer bij 
De Salon naar de verschillende aanbiedingen en voorwaarden.

DE SALON 
Bilderdijkstraat 30 zw
 2041 NK Zandvoort

 06-43049362
Mooi zijn, Mooi blijven. Met Ariane Inden.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 15
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Café het Zonnetje - Kerkstraat 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) Hele maand juli:

Gegrilde Spareribs
Zoet, Mild of Spicy gemarineerd 
Heel kilo € 11,50, pashouders € 9,95

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Alle 
Zandvoorters 
met een 
ZandvoortPas 
bieden wij 
graag 
10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand juli:
Bij vouwgordijnen krijgt u de stof  gratis!

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering Parket

Wereldberoemd in heel Nederland:
SmaaQ smeuïg pikant
500 gram van € 6,50

nu voor € 4,95

Voor Pashouders
bij de dagschotel
een gratis drankje

Ook catering en wij zijn tevens 
af te huren voor feestjes.
Kerkstraat 5, Zandvoort
Tel.nr: 023-573 58 50

De Bode
hoek Kerkstraat

Alles voor in en om het huis

De Bode Interieur
Gasthuisplein 9

Meubelen, spiegels 
en klokken

Pashouders 5% korting
Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van uw
ZandvoortPas:

5% korting op
al uw aankopen!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

10% korting op de nieuwe 
collectie van Z8 en Beebielove!

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

SPA & Beauty Zandvoort

E info@alessandro-spa.nl
www.alessandro-spa.nl

Kwaliteitstijd voor u zelf bij Alessandro SPA & Beauty Zandvoort:

Manicure, Pedicure, Alessandro nails, Wellness, Zeer uitgebreide  
anti aging behandelingen zoals het inmiddels beroemde Intraceuticals 

en onze MTS rollers, Anti kaalheidbehandelingen!, Massages,  
Permanente ontharing met Enzymtec (resultaat gegarandeerd),  

Beauty behandelingen voor gezicht en lichaam met het uitzonderlijke 
merk Carita, geurlijnen van Ferrari, Porsche Design, La Perla en  

Tous, onze watercollectie en nog veel veel meer.

Gratis parkeren op speciaal voor u gereserveerde plaatsen en gratis 
heerlijke koffie zijn vanzelfsprekend. We hopen u binnenkort bij ons te 

mogen begroeten waar uw welbehagen onze inspiratie is.

ZandvoortPas houders krijgen 5% korting 
op alle behandelingen en producten!

Only Quality Has A Future
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Hogeweg 29, 2042 GD Zandvoort
T +31(0)23 5738202
F +31(0)23 5735028

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

raveer een keer

Voor 
Zandvoort  Pashouders 

Voor €10,- naam en 
adres gegraveerd op 
uw mobiele telefoon
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

Voor ZandvoortPas houders
Hele maand juli:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

10% korting 
op het

gehele assortiment

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

Snijworst +
Gebraden gehakt +

Rauwe ham
€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.
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Tijdens de Kringkampioenschappen op Mariënweide in Aerdenhout vorige week zondag, 
heeft ons pas 10 jaar oude plaatsgenootje Julie van Bellen in de klasse L1 dressuur een meer 
dan bijzondere prestatie geleverd.

Zeer jonge Zandvoortse wint klasse L1 dressuur

Julie van Bellen op haar pony

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 30 - 2009

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 14 juli en de 
verdere in week 29 door het college genomen besluiten zijn 
21 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Inloopavond - project heraanleg Koninginnebuurt  
In het najaar van 2008 is de gemeente Zandvoort gestart 
met de voorbereidingen van het project “heraanleg Koningin-
nebuurt”. 

Het project beoogt de noodzakelijke vervanging van de riole-
ring en het Duurzaam Veilig inrichten van het gebied. Tevens 
ligt de Koninginnebuurt in het invloedsgebied van de Louis 
Davids Carré (LDC) parkeergarage die wordt gerealiseerd. Dit 
houdt in dat het parkeren in de toekomst gereguleerd zal 
moeten worden om de juiste doelgroepen te sturen naar de 
garage en de openbare parkeervakken beschikbaar te houden 
voor bewoners.
 
Naar aanleiding van de reacties van de bewoners van de Ko-
ninginnebuurt op het Voorlopig Ontwerp heeft het college 
van Burgemeester en Wethouders meer overeenkomstig de 
meningen en wensen het plan aan laten passen. Hierbij is 
de prioriteit gegeven aan parkeren en groenvoorzieningen, 
waarbij de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid niet uit het 
oog zijn verloren.

Op donderdag 3 september 2009 wordt een inloopavond ge-
organiseerd in het Gemeenschapshuis waar buurtbewoners 
worden geïnformeerd over wat het college besloten heeft. Te-
vens ligt vanaf 16 juli 2009 tot 4 september 2009 het Definitief 
Ontwerp inclusief de reactienota op het raadhuis ter inzage.

De bewonersbrief inclusief de reactienota en de tekening 
vindt u op de gemeentelijke website. Actueel>Plannen en 
Projecten>Heraanleg Koninginnebuurt.

Nota Cultuurhistorie
In de vergadering van 21 juli 2009 heeft het college van bur-
gemeester en wethouders van Zandvoort besloten de concept 
Nota Cultuurhistorie ter inzage te leggen. De nota ligt gedu-
rende 8 weken (tot en met 18 september 2009) ter inzage bij 
de Centrale Balie in het raadhuis en staat op de website. In de 
nota is gemeentelijk beleid geformuleerd op het gebied van 
de cultuurhistorie De nota resulteert in aanbevelingen met 
betrekking tot archeologie, historische geografie van monu-
mentenzorg in Zandvoort. Gedurende de termijn van ter inzage 
legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij 
het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Wijzigingen arbeidsvoorwaarden gemeente Zandvoort
Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht 
maakt het college van de gemeente Zandvoort het volgende 
bekend. Het college heeft in de vergadering van 14 juli 2009 de 
volgende wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden 
gemeente Zandvoort vastgesteld.  
- FLO-overgangsrecht: levensloopbijdrage en inkoop OP bij 
ontslag bij regionalisering

- Aanvullende Car-Uwo wijzigingen n.a.v. onbetaald ouder-
schapsverlof.
In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt de 
gehele arbeidsvoorwaardenregeling hiermee geacht wederom 
te zijn vast gesteld.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Ter hoogte van locatie Pasteurstraat 4, plaatsen standbeeld, 
ingekomen 08 juli 2009, 2009-105Rv.
- Boulevard Paulus Loot 2, plaatsen strandpaviljoen, ingekomen 
13 juli 2009, 2009-108Rv.
- Zeestraat 71, veranderen appartementencomplex, ingekomen 
13 juli 2009, 2009-109Rv1efase.
- Linnaeusstraat 1-01 t/m 11-04, plaatsen luifels, ingekomen 16 
juli 2009, 2009-110Lv.
- Witte Veld 41, plaatsen terrasoverkapping, ingekomen 16 juli 
2009, 2009-111Lv.
- Witte Veld 43, plaatsen terrasoverkapping, ingekomen 16 juli 
2009, 2009-112Lv.
- Witte Veld 45, plaatsen terrasoverkapping, ingekomen 16 juli 
2009, 2009-113Lv.
- Brederodestraat 13, gedeeltelijk veranderen dak, ingekomen 
16 juli 2009, 2009-114Lv.
- Witte Veld 7, plaatsen terrasoverkapping, ingekomen 16 juli 
2009, 2009-115Lv
- Witte Veld 31, plaatsen terrasoverkapping, ingekomen 16 juli 
2009, 2009-116Lv

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Haarlemmerstraat 64, aangevraagd 15 juni 2009,  5 den-
nen en 5 coniferen in de voor -en achtertuin, overlast, zaak-
nr:2009-4145 

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning ligt bij 
de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens ope-
ningstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 
zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar 
maken bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Poststraat ongenummerd, bouw appartementen, parkeer-
kelder en magazijn, verzonden 16 juli 2009, 2008-132Rv1efase
- Kerkstraat 22, afsluiten winkelunit met een pui, verzonden 16 
juli 2009, 2009-058Lv.

Kapvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 60a, verleend per 15 juli 2009, overlast.
- Brederodestraat 55, verleend per 15 juli 2009, den van slechte 
kwaliteit.
- Tollensstraat 1, verleend per 15 juli 2009, een populier links 
in de achtertuin tegen de schutting, de boom is van slechte 
kwaliteit, met herplant plicht.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-

ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 
kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Verkeersbesluiten Kunst- en Boekenmarkt (Gasthuisplein)
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten 
om op zondag 26 juli 2009 gedurende de Kunst- en Boeken-
markt op het Gasthuisplein: 
- fysieke maatregelen en bebording te plaatsten; 
- de fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van re-
troreflecterend materiaal) inclusief de borden conform model 
C01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-
tekens 1990 te plaatsten op de volgende locaties:
- in het Gasthuisplein direct ten zuiden van de Swaluëstraat;
- in het Gasthuisplein direct ten oosten van het Dorpsplein;
- in de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;
- in de Kleine Krocht direct ten oosten van het Gasthuisplein.
op zondag 26 juli 2009 van 06.00 uur tot 18.30 uur.

De gemeente neemt dit verkeersbesluit om de Kunst- en 
Boekenmarkt veilig en gezellig te laten verlopen. Inwoners en 
ondernemers worden vriendelijk verzocht rekening te houden 
met de genomen verkeersmaatregelen. 

Verkeersbesluit KLM Open fase 1
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, 
ten behoeve van de KLM Open 2009, om:
1. een stopverbod in te stellen op de Kennemerweg middels 
de borden E02 van bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen op 
de volgende locaties:
- in de Kennemerweg direct ten noorden van de Zandvoortsel-
aan aan beide zijden van de Kennemerweg;
- in de Heijermansweg direct ten noorden van de Zandvoortsel-
aan aan beide zijden van de weg;           
2. de bebording bij deze fase van het  evenement te plaatsen 
van 3 augustus 2008 tot en met 27 augustus 2009.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

BreinbrekerBreinbreker
Breinbreker Breinbreker
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De oplossing staat onderaan deze pagina

De oplossing staat onderaan deze pagina

Dier van de Week
Denk je het goed voor elkaar te hebben: een 
lekker bedje, altijd goed te eten, een wandelin-
getje door het park... maar ineens is dat over. 
Helaas voor deze lieve Banjer is zijn eigenaar 
overleden en moest hij naar het asiel. Hij was 
daar zo van geschrokken dat hij de eerste da-
gen best wel bang was. Gewoon geschrokken 
van wat hem was overkomen. Ben je je lieve 
baas kwijt, kom je ook nog eens in een hok 
terecht. Gelukkig kwam Banjer er al snel achter 
dat de medewerkers in het asiel ook best lief zijn. Inmiddels is hij helemaal gewend, rent 
zelfs met soortgenootjes over het veld en wil graag bij je zitten voor een knuffel. Banjer 
is omgetoverd tot een vrolijke lieve sociale hond. Het enige wat hij echt niet leuk vindt, 
is alleen zijn. Wie geeft Banjer nog een heerlijk leven voor een aantal jaar. Hij is dan wel 
11 maar kan nog zeker een gezellige tijd blijven rond hopsen! 

Wie geeft hem die fijne tijd? Kom kijken in het asiel, Keesomstraat 5, geopend van maan-
dag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Meer informatie kunt u krijgen 
via tel. 5713888 of op www.dierentehuiskennemerland.nl. 

De ZandvoortPas
Ook tijdens de zomermaanden

alleen maar voordelen
Veel gerenommeerde ondernemingen in Zandvoort zorgen er voor 

dat o.a. winkelen, uitgaan en eten in Zandvoort nóg aantrekkelijker 

wordt als u in het bezit bent van de ZandvoortPas

De wisselende aanbiedingen worden wekelijks bekend gemaakt  

in de speciale bijlage van de Zandvoortse Courant en op  

www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

Voor slechts € 7,50 ontvangt u uw eigen, op naam gestelde ZandvoortPas, 

die geldig is t/m 31 december 2009. Maak het bedrag over naar de Zand-

voortse Courant bankrekeningnummer 61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ 

en vermeld daarbij duidelijk uw naam en adres. Of doe deze volledig 

ingevulde bon in een gesloten envelop, voeg het bedrag (contant) toe en 

geef deze af bij:

• Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
• Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
• Redactie Zandvoortse Courant, Kleine Krocht 2
(De pas wordt u samen met een welkomstcadeau binnen 5 werkdagen thuisgestuurd) 

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In de stromende regen werd 
zij op haar pony Lester, die 
zij pas drie maanden be-
rijdt (!), eerste in een groot 
startveld en werd hier-
mee Kringkampioen. Julie 
gaat zich nu voorbereiden 
op de Noord-Hollandse 
Kampioenschappen die op 
8 augustus aanstaande in 
Hoofddorp worden verre-
den. Veel succes namens de 
Zandvoortse Courant!
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Diskwalificatie Audi rijders na afloop DTM Hegemonie doorbroken

Bekerloting SV Zandvoort

Winnaar Gary Paffet (m), tweede Mattias Ekstrom (l) en derde Oliver Jarvis (r)  |  Foto: Chris Schotanus

Winnaar Gary Paffet

Walkover (l.) racet naar de overwinning

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Beach Club Tien
Behind the Beach bike rentals
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Fier
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
De Salon
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën

adverteerders
Ed Onel Home Decoration
Gemeente Zandvoort
Groenestein & Schouten Fin. diensten
Harocamo 
Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer
P. van Kleeff
Pluspunt
Riche aan Zee
Selekt Mail
Smulhouse Allessandro
Stichting Classic Concerts
Stichting Z.E.P.
Stox
Thalassa Strandpaviljoen 18
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
Versteege’s IJzerhandel
VVV Zandvoort
Zandvoort Optiek

autosport paardensport

voetbal

De sportcommissarissen en de wedstrijdleiding hadden het druk na afloop van de vierde 
DTM race van dit seizoen. De race op het Zandvoortse circuit hield de gemoederen bezig, 
toen ineens bij de persconferentie een official naast Norbert Haug van Mercedes en dr. 
Wolfgang Ullrich van Audi aanschoof. De official meldde de pers dat de uitslag een nog 
onofficiële status had gekregen.

Eindelijk is de hegemonie van de familie Pools bij de Zand-
voortse Kortebaandraverij doorbroken. De laatste jaren 
waren vader Aad, dochter Manon, broer Ruud of nichtje 
Josette Pools met één van hun paarden op de baan in de 
Zeestraat/Kostverlorenstraat ongenaakbaar. Nu was het 
uiteindelijk John Dekker die met zijn paard Walkover de 
winnaarsdeken over zijn paard heen kreeg gedrapeerd. 
Het was overigens al de derde overwinning van Dekker in 
het circuit van de kortebaandraverijen dit seizoen.

De beide vertegenwoordigende elftallen van SV Zandvoort hebben afgelopen weekend 
te horen gekregen tegen wie ze in de eerste ronde om de KNVB-beker in het veld moeten 
treden. De KNVB heeft voor het eerst een schifting gemaakt tussen de Hoofd- en eerste-
klassers en de elftallen die lager spelen.

Hans Kerkman pakt derde titel op rij Bleekemolen wint Porsche Cup 

Golfsurfkamp 2009 groot succes

Varkenskop brengt pech

92 ‘echte’ Zandvoorters 
waren er weer als de kip-
pen bij om zich in te schrij-
ven voor dit zeer populaire 
toernooi dat maandag zijn 
negende editie kende. Met 
‘echte’ Zandvoorter wordt 
bedoeld inwoners van het 
dorp Zandvoort en dus 

Bij de start nam Bleekemolen 
direct de leiding om deze 
niet meer af te staan. De 
Nederlander reed de race ove-
rigens met een dubbel gevoel. 
“Na afloop van de kwalificatie 
kreeg ik te horen dat mijn tan-
te was overleden. De race die 
ik reed was met een dubbel 
gevoel. Ik heb in de beginfase 
niet zo zeer aan mijn tante 
gedacht, maar in het tweede 
deel ga je daar wel over na-
denken. Ik draag mijn over-
winning dan ook aan haar op”, 
aldus de winnaar na afloop. 
Het ging Bleekemolen letter-
lijk voor de wind. Bij het val-
len van de finishvlag had hij 
twaalf seconden voorsprong 
op de nummer twee Jimmy 

Surfen, indoboarden, turtle 
rolls, truck drivers, alle moves 
zijn aan de orde geweest. 
Maar ook onderwerpen als 
‘clean the beach’ kwamen ter 
sprake. In de ‘Expression

Een van zijn sponsors was 
op het idee gekomen om de 
goden goed te stemmen en 

niet van de hele gemeente. 
Burgemeester Niek Meijer 
beloofde tijdens de prijs-
uitreiking dat hij zich sterk 
gaat maken om een wissel-
trofee namens de gemeente 
Zandvoort beschikbaar te 
stellen vanaf het tweede 
lustrum, komend jaar.

Johansson en nummer drie 
Jan Seyffarth, die het klasse-
ment na de race op Zandvoort 
aanvoert. Bleekemolen rukt 
met de overwinning op naar 
de derde plaats in het tussen-
klassement.

Seat Leon Supercopa
Het DTM weekend van plaats-
genoot Dillon Koster verliep in 
mineur. Koster wist een gast-
optreden te regelen in de Seat 
Leon Supercopa, een klasse 
waar hij vorig jaar een heel 
seizoen in uitkwam. In de eer-
ste race was een kapotte wiel-
kas verantwoordelijk voor een 
vroegtijdig afhaken. Na een 
tiende trainingstijd kwam hij 
in de eerste ronde als negende 

Session’ aan het eind van de 
week kon een ieder zijn beste 
trick laten zien. Een ervaren 
jury had er een zware dobber 
aan om de beste surfchick en 
surfdude aan te wijzen. 

daarvoor moest een heuse 
varkenskop dienen. Hij kreeg 
uiteraard de lachers hiermee 

Het is Hans Kerkman gelukt om voor de derde keer op rij 
het Zandvoort Open op de schitterend geprepareerde ba-
nen van de Kennemer Golf & Country Club te winnen. Hoe-
wel het vorig jaar klimatologisch een stuk minder was, had 
hij deze keer 1 Stableford punt minder: 35.

In het bijprogramma van de DTM declasseerde Jeroen 
Bleekemolen het veld van de Porsche Carrera Cup. Hij wist 
zich al op zaterdag naar de eerste tijd te trainen. Daarmee 
verschafte hij zich een goede uitgangspositie voor de race 
op zondag, waarin hij als eerste finishte.

Het golfsurfkamp is een jaarlijks terugkerend kamp, speciaal georganiseerd voor kinde-
ren tussen de 8 en 16 jaar. Bij The Spot in Zandvoort hebben 42 jongens en meisjes een 
week lang leren golfsurfen onder begeleiding van een team van instructeurs. 

Vlak voor de start van de tweede race om de SEAT Leon 
Supercup tijdens de afgelopen DTM races op Circuit Park 
Zandvoort, heeft een varkenskop voor behoorlijke pech 
voor plaatsgenoot Dillon Koster gezorgd.

golf autosport

surf

autosport

23 ‘flights’ gingen onder 
bijna ideale weersomstan-
digheden om 11.00 uur van 
start op een van de mooiste 
banen van Europa en mis-
schien wel van de wereld. 
Wel werd er hier en daar 
geklaagd over de ‘ruff’ die te 
dik zou zijn, en over de wind 
die met kracht 4 tot 5 dwars 
over de baan ging, maar dat 
laatste is nu juist de charme 
van de Kennemer. Dat de ruff 
zo dik is, op dit moment van 
het jaar, heeft alles te maken 
met het KLM Open dat van 
20 tot en met 23 augustus 
voorlopig voor de laatste 
keer op de Kennemer ge-
speeld zal worden.

Opmerkelijk in de einduitslag 
was de toch wel hoge score. 
Nummer 12 tot en met 5 had-
den liefst 32 punten terwijl 
Kerkman er 35 had. Podium: 1 
Hans Kerkman 35; 2 Bert van 
Zijl 34 en 3 Bob de Vries 33 
punten. De poedelprijs was 
voor Martin Koper die helaas 
op de twaalfde hole de pijp 
aan Maarten moest geven.

door en rukte zelfs op naar de 
zevende plaats. Totdat de flar-
den van zijn rechtervoorband 
er vanaf sprongen, waardoor 
hij zijn Seat aan de kant moest 
zetten. De tweede race ver-
liep nog desastreuzer voor de 
sympathieke Zandvoorter. Het 
optreden duurde slechts 1 mi-
nuut en 3 seconden en kwam 
in de Mastersbocht ten einde. 
“Ik kreeg bij het ingaan van 
de bocht een zwieper van ie-
mand die niet goed instuurde. 
Daardoor kwam ik hard in de 
bandenstapels terecht”, aldus 
het commentaar van Koster.

Formule 3
In de races van de Formule 
3 Euro Serie was de winnaar 
van de Masters van 2008 Jules 
Bianchi in beide manches de 
sterkste. In de eerste race had 
hij een goede start vanaf pole 
positie en leidde hij de hele 
race. Masterswinnaar Valtteri 
Bottas legde beslag op de 
tweede plaats en de Duitser 
Christian Vietoris kwam als 
derde over de finish. Bianchi 
stoomde vanaf de 8e start-
plaats door het veld naar vo-
ren. De Fransman leverde een 
fraai gevecht met de Brit Sam 
Bird en bleek uiteindelijk over 
de langste adem te beschik-
ken. Hij voert het klassement 
na zijn twee overwinningen 
op Zandvoort stevig aan. 

Heeft dit berichtje je 
nieuwsgierig gemaakt? 
Hou dan de website van 
The Spot voor volgend jaar 
in de gaten: www.gotothe-
spot.com.

op zijn hand. Koster had er 
in eerste instantie geen erg 
in maar toen de zak met de 
kop erin voor het voorraam 
werd gehouden, keek hij 
niet al te blij en terecht. De 
kop bracht geen geluk maar 
onmazzel. Nog geen minuut 
en drie seconden later was 
Koster bij een raceongelijk, 
veroorzaakt door de laatste 
op de startopstelling Petr 
Fullin, betrokken en hapte hij 
zand. Hierna was hij ridder 
te voet maar gelukkig wel 
ongedeerd. Zo een offer zal 
dus waarschijnlijk wel nooit 
meer gebeuren.

De diverse winnaars van het 9e Zandvoort Open

 Jeroen Bleekemolen aan de leiding in de Porsche race | Foto: Chris Schotanus

De deelnemers van het golfsurfkamp

 Het ludieke gebaar heeft niet geholpen

In eerste instantie leek de 
tweede plaats naar drievoudig 
DTM-winnaar op Zandvoort, 
de Zweed Mattias Ekström, te 
gaan. De wijze waarop deed 
echter sterk denken aan sta-
lorders. Het was alsof de Brit 
Oliver Jarvis en de Fransman 
Alexandre Prémat, de Zweed 
aan de tweede plaats had-
den geholpen. Volgens een 
artikel in het DTM reglement 
is het geven van stalorders 
verboden. Dat was ook de er-
gernis van Norbert Haug een 
aantal jaren geleden tijdens 
een DTM race op ‘ons’ duinen-
circuit toen Martin Tomczyk 
de race wist te winnen. Nu 
reageerde de Mercedes baas 
uiterst kalm op de medede-
ling van de sportcommissa-
ris tijdens de persconferen-
tie. “Het is goed dat dit soort 

Zonovergoten lag de baan 
bij aanvang er bij en die zon 
is niet meer weggeweest, 
afgelopen donderdag tij-
dens het 7e lustrum van de 
Kortebaandraverij in onze 
woonplaats. Het was dan  
ook langs het parcours een 
drukte van jewelste, met 
name rondom de diverse  
horecagelegenheden die 
deze beide straten kennen. 
Veel ‘kenners’, steevast her-
kenbaar aan het samenge-
vouwen programmablad 
in de ene en een pen in de 
andere hand, hadden ook 
de weg naar Zandvoort ge-
vonden en gaven, gevraagd 
of ongevraagd, tips en com-
mentaar op de gebeurtenis-
sen. De Totalisator had een 

(zo) en Overbos (zo). De wed-
strijden in de eerste ronde 
worden gespeeld op 22, 25  
en 29 augustus aanstaande. 

Het zaterdagelftal van trainer  
Piet Keur komt uit in groep 
39 samen met Amstelveen 
Heemraad (za), Hoofddorp 

dingen worden uitgezocht”, 
aldus Haug.

Haug was kalm maar ook te-
vreden, omdat Gary Paffett 
net als in 2005 nu ook weer in 

Al leen de groepswinnaars 
gaan door naar de tweede 
ronde.

Overigens komt de nieuwe 
selectie van de zaterdagaf-
deling komende zaterdag 
al weer voor het eerst bij 
elkaar. Het nieuwe voetbal-
seizoen komt er weer aan.

(zo) en EDO hfc (zo). De zon-
dagvoetballers zijn inge-
deeld in groep 42. Zij treffen 
Terrasvogels (zo), Heemstede 

topdag met een opbrengst 
van € 22.700.

Voor wie een gokje wilde wa-
gen duurde het allemaal een 
beetje te lang. Tussen de om-
lopen was natuurlijk gelegen-
heid om een nieuwe kans te 
kopen maar tussen de ritten 
onderling was dermate veel 
tijd nodig om de paarden aan 
de start te krijgen, dat menig-
een zijn aandacht niet meer 
bij de koers had maar met 
vrienden en kennissen een 
goed glas deelde. Misschien 
bestaat de mogelijkheid dat 
in de toekomst hier iets aan 
gedaan wordt door de stich-
ting Kortebaandraverij, het 
zou het evenement alleen 
maar spannender maken.

Zandvoort met de Mercedes 
de overwinning opstreek. 
Zoals eerder vermeld, was de 
tweede plaats voorlopig voor 
Mattias Ekström. Voor Oliver 
Jarvis, die na een succesvolle 

kwalificatie de snelste was 
van het hele veld, werd de der-
de plek het hoogst haalbare.

Jarvis maakte in de beginfase 
van de race een kleine stuur-

fout, waar Paffett optimaal 
van wist te profiteren. De Brit 
hield tijdens de pitstops het 
hoofd koel en moest alleen in 
de slotfase van de race op het 
rubber letten. Bij Mercedes 

stonden de gezichten in ieder 
geval op een zonnige stand. 
Dat was bij Audi een heel stuk 
minder.

Na afloop en lang beraad, 
besloot de wedstrijdleiding 
in ieder geval vier Audi rij-
ders uit de uitslag te halen. 
Alexandre Prémat, voormalig 
winnaar van de Masters, raak-
te zijn vierde plek kwijt omdat 
hij te laat bij de weging ver-
scheen. Datzelfde overkwam 
regerend kampioen Timo 
Scheider, die zijn leidende po-
sitie in het klassement toch al 
kwijt was aan Paffett. De an-
dere twee zondaars van Audi 
waren Markus Winkelhock, 
omdat in zijn auto te weinig 
brandstof over was gebleven 
en Christian Bakkerud die 
eveneens bij de weging niet 
kwam opdragen.

Gevolgen hadden de uitge-
deelde straffen wel. Martin 
Tomczyk schoof door de uit-
sluiting van Prémat op naar 
p4. Mercedes-rijder Bruno 
Spengler schoof zelfs twee 
plaatsen op. De Canadees 
ging als zevende over de 
streep, maar kwam na de dis-
kwalificatie van Winkelhock 
nu ineens op plaats vijf. De 
andere drie gelukkigen wa-
ren Paul di Resta, Maro Engel 
en achtvoudig Le Mans win-
naar Tom Kristensen die eerst 
als respectievelijk negende, 
tiende en elfde in de uitslag 
stonden vermeld maar die 
drie plaatsen schoven en als-
nog met punten huiswaarts 
konden keren.
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bedrijfsruimte

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

Paradijsweg 8
Wordt dit uw eigen paradijs? Sfeervolle vrijstaande 20-er jaren woning met 
plaatsje op het zuiden, 2 slaapkamers en leuke details zoals hoge ramen met 
shutters in de woonkamer, originele keuken met terrazzo aanrecht/gootsteen, 
slaapkamer met hoge nok en balkenplafond. Daarnaast is deze woning ook nog 
eens ideaal gelegen aan de rand van het centrum met al zijn voorzieningen en 
op loopafstand van de zuid-duinen, strand en zee.

Goed onderhouden karakteristieke woning •	
Buitenzijde geschilderd in 2009•	
Badkamer/toilet in 2009 geheel vernieuwd•	
Woonoppervlakte ca. 70 m² •	
Perceeloppervlakte 103 m²•	

Vraagprijs € 324.000,-- 

De Ruyterstraat 8/2
Dit leuke 4 kamer appartement (verbouwd naar 3) ligt op de 1e verdieping, heeft 
2 slaapkamers, zeezicht en een zonnig balkon op het zuidwesten. De grote 
inpandige garage met elektrisch bedienbare deur is bij de vraagprijs inbegrepen.

Sfeervol appartement•	
Elektrisch bedienbare luxaflex•	
Goed afgewerkt•	
Geen onderburen•	
Voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas•	
Boodschappenlift in portiek•	
Inpandige berging met aansluiting wasmachine/droger•	
Eigen c.v. combiketel •	
Garage v.v. water en elektra •	
Woonoppervlakte ca. 90 m² (incl. balkon)•	

Vraagprijs: € 269.000,--

Vondellaan 30/3
Dit goed onderhouden woonhuis met 3 woonlagen heeft een heerlijke zonnige 
voor –en achtertuin, 3 slaapkamers op de 1e verdieping en een royale 
multifunctionele 4e (slaap)kamer van ca. 35 m² met toegang tot de achtertuin 
met achterom. Deze ideale gezinswoning biedt u een heerlijk thuis in een 
gezellige woonomgeving.

Type dijkwoning, bouwjaar 1991•	
Nu 4 slaapkamers maar 5 is mogelijk!•	
Woonkamer en keuken gestuukt in 2008•	
Nieuwe keuken geplaatst in 2008•	
Voldoende gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving•	
Centrum, station en strand op loopstand te bereiken•	
Woonoppervlakte ca. 120 m², perceeloppervlakte 116 m²•	

Vraagprijs :  € 329.000,-- 

De Schelp 16
Op de begane grond gelegen 3-kamer recreatiewoning. De grootste troef 
van dit hoekappartement is de grote tuin op het zuidoosten, deels betegeld 
deels voorzien van gras. Complex De Schelp is rustig gelegen (enkel 
bestemmingsverkeer), beschikt over een riante binnentuin en men kan hier nog 
vrij parkeren voor de deur! 

Geschikt als beleggingsobject of tweede woning•	
Wordt gestoffeerd/gemeubileerd opgeleverd•	
Appartement is voorzien van CV- installatie•	
Op loopafstand van uitgestrekt duingebied•	
Centrum en strand in nabijheid•	
Vrij parkeren!•	
Woonoppervlakte ca. 40 m²•	

Vraagprijs € 129.000,-- 

Tjerk Hiddesstraat 4/5
In recent gerenoveerd gebouw aan de boulevard van Zandvoort, ligt dit 4 
kamer appartement (verbouwd naar 3 kamers) met geweldig uitzicht over zee. 
Het appartement is op de 3e verdieping gelegen, beschikt over een L-vormige 
woonkamer met open haard, 2 slaapkamers, moderne keuken en een garage in 
de onderbouw.

Gedeeltelijk v.v. dubbele beglazing •	
Boodschappenlift, inpandige berging •	
Gebruiksoppervlakte ca. 85 m²•	

Vraagprijs appartement :  € 249.000,--
Vraagprijs garage  :  €   30.000,-- 

Max Planckstraat 48 
Op het bedrijventerrein van Zandvoort-Noord, met een goede verkeersontsluiting 
en parkeervoorziening, zeer representatieve bedrijfshal  (ca. 550 m²) met 
showroom, kantine en magazijnruimte. Het pand is v.v. cv.-installatie, 
krachtstroom, kunststof kozijnen met dubbele beglazing en op de begane grond 
een keurig afgewerkte vloeistofdichte vloer.
De mogelijkheid om deze bedrijfsruimte te splitsen in 2 aparte units is aanwezig.

Beg.grond: Showroomruimte ca. 60m², bedrijfshal ca. 265 m² •	
1e verd.: Magazijnruimte ca. 125 m², bedrijfskantine ca. 25 m² •	

Vraagprijs €  519.000,-- 

incl. garage

Verkocht

verkocht onder 

voorbehoud
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Hilly Jansen en Lana Lemmens in de taxi bij Raymond van Duyn

Altijd veel belangstelling voor de poppenkast

Een recordaantal kinderen heeft afgelopen vrijdag de af-
sluiting van twee weken Rekreade, het zogenaamde San-
tekraampie, meegemaakt. De organisatie heeft weer dui-
delijk gemaakt dat deze vorm van recreatie voor kinderen 
zeer aanslaat. Trouwens, niet alleen bij de kinderen. Ook 
de ouders deden graag mee.

Sinds vorige week vrijdag rijdt er weer een velotaxi door 
Zandvoort. Een velotaxi is een driewieler fiets die maxi-
maal twee passagiers kan vervoeren. Het initiatief daar-
voor is genomen door de gemeente, die voor de aanschaf 
heeft gezorgd en de VVV Zandvoort, die de velotaxi zal 
exploiteren via een aantal gezonde berijders. Behind the 
Beach Bike Rental heeft de velotaxi in onderhoud. 

220 kinderen bij Santekraampie Opnieuw velotaxi in 
Zandvoort

deren altijd weer genieten 
van het Santekraampie. 
Maar ook ouders die bijvoor-
beeld de oude volksdansjes 
nog kennen, deden vrijdag 
volop mee en genoten er-
van. Omdat de Rekreade 
al lang bestaat krijg je nu 
kinderen van de eerste 
Rekreadekinderen te zien, 
ook erg leuk!”

Het begon vrijdag nog wel 
droog maar gaande de dag 

nen ermee vervoerd worden. 
Men kan overal, als de velo-
taxi langsrijdt en leeg is, in-
stappen voor een vast basis-
tarief. Ongeacht het aantal 
personen, men kan bijvoor-
beeld twee kleine kinderen 
op één plaats zetten, is het 
instaptarief € 7,50. Daarvoor 
kan men in heel Zandvoort, 
tot aan het Huis in de Duinen, 
worden afgezet. Vooralsnog 
is er slechts één aangeschaft, 
mede vanwege het forse for-
maat van de velotaxi die ui-
teraard ’s nachts binnen ge-
parkeerd moet worden. 

5 227 19Actueel Actueel Feest Sport
Haarlemmerstraat
op wereld-expo

Zandvoort in
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Zandvoortse 

De Mannetjes
Drukte op

Gasthuisplein

‘Salsa, Rekreade, Kunstmarkt, 
Jazz. Als de buren nu 

maar niet gaan klagen’

1 augustus 
Verkeersbesluiten Jazzfestival

U vindt ze in de gemeenteadvertentie in deze krant. 

Maaike Cappel van de or-
ganisatie kijkt zeer tevre-
den terug op twee weken 
Rekreade: “Wat het weer be-
treft hebben we het getrof-
fen, alleen vrijdag was het 
wat minder. In deze twee 
weken hebben we rond de 
2.000 kinderen gezien, die 
lekker buiten aan de acti-
viteiten mee konden doen. 
Daar zijn we heel erg blij 
mee! Het was ook heerlijk 
om te zien hoeveel de kin-

Lana Lemmens van de VVV 
Zandvoort en wethouder 
Wilfred Tates (Toerisme) 
maakten een eerste ritje, 
met Raymond van Duyn 
van Behind the Beach Bike 
Rental aan het stuur. De ve-
lotaxi is voorzien van een ‘Zin 
in Zandvoort!’-slogan: Zin in 
een ritje? = Zin in Zandvoort!

Toch is de velotaxi niet in 
eerste instantie bedoeld om 
toeristen het een en ander 
van Zandvoort op een rusti-
ge manier te laten zien. Ook 
Zandvoortse inwoners kun-

kwamen toch een aantal 
buien aanzetten. Het weer-
hield de kinderen, en de ou-
ders, er niet van om door te 
gaan. Het Santekraampie be-
staat uit een aantal activitei-
ten die bij een marktkraam 
gedaan moeten worden en 
wordt sinds een aantal jaren 
op het Gasthuisplein geor-
ganiseerd. Dit jaar was er 
onder andere gekozen voor 
emailleren, grimeren en 
speksteen bewerken. Maar 
ook de nodige kleurplaten 
lagen voor de kinderen klaar. 
De kinderen kregen allemaal 
een pannenkoek van de 
Lachende Zeerover en voor 
de teamleden was er een 
broodje haring en een bakje 
friet. Na het volksdansen, 
waar de kinderen geduren-
de de tweede Rekreadeweek 
onderricht in krijgen, was er 
ter afsluiting nog een pop-
penkast die dit jaar twee 
nieuwe figuren had: de 
verteller (een schitterende 
kraai) en Mo, het vriendje 
van Roeltje. 

Maaike Cappel tot slot: “Het 
is hartverwarmend te zien 
hoe Zandvoortse bedrijven 
de Rekreade een goed hart 
toedragen. Uit allerlei hoe-
ken kwam hulp en sponso-
ring; onze grote dank daar-
voor. Met name bedanken 
wij de Oranje Nassauschool, 
de Protestantse kerk en 
Pluspunt die het dit jaar voor 
ons weer mogelijk hebben 
gemaakt om 2.000 kinde-
ren een tweetal fijne weken 
te bezorgen en waarmee wij 
zeer prettig hebben samen-
gewerkt. Tot volgend jaar!”

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 31: 
4 naturel muffins  € 3,95
Kornplus  € 1,25

week 32: 
Stokbrood wit of bruin € 1,25 
Desem wit of bruin  € 1,95

Stap ook eens binnen voor  
een lekker belegd broodje  
met één van onze heerlijke 
ambachtelijke salades en  

een lekker kopje koffie

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Een zonnebril 
geslepen op 
uw sterkte 

al vanaf 89 euro!!!

Nu of nooit

Van ons hoeft u
geen provisie
te betalen!

Kostverlorenstraat 100 - Zandvoort
(023) 573 59 87
www.zandvoort.hypotheekshop.nl

En u krijgt 
vaak ook nog 
eens een 
lagere rente!

Jazz behind 
the Beach 

2009
zie pagina 8
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colofon

Op onze trektocht door 
Europa stopten we ook in 
Kroatië (Istrië). Een prachtig 
land. Vriendelijke mensen 
en spotgoedkoop. Voor min-
der dan tien euro krijg je een 
heerlijk menuutje plus een 
fles wijn. We bivakkeerden in 
een klein huisje. Op een groot 
complex. Rondom ons ston-
den nog wat optrekjes. 
Aankomen. Koffers uitpakken. 
Zitten op je ‘eigen’ terras in de 
zon. De overige gasten zien 
we (nog) niet. Wel aanwezig 
zijn een paar meeuwen. Eén 
is er heel groot. De gele ogen 
kijken ons fel aan. Als je langs 
loopt vliegt ‘ie amper weg. 
“Dit-is-mijn-territorium” wil 
hij hiermee zeggen. Hij heet; 
‘Piet Paal’ besluit ik. Waarom? 
Ach. Een eigenaardigheid van 
mij. Dieren of mensen een 
naam geven. 
’s Avonds komen de buren 
thuis. Een aardig, Duits stel. 
De barbecue wordt aangezet. 
Het geurt heerlijk. Opeens 
een hevig kabaal. De man rent 
achter de meeuw aan. Piet 
paal heeft slinks een sparerib 
van de hete plaat gepikt! De 
volgende ochtend is het weer 
raak. Twee volwassenen ren-
nen over het veld… Dit keer 
heeft Piet Paal een pakje 
roomboter gejat. Met wikkel 
en al! “Dat wordt opletten”, 
zeg ik tegen echtgenoot. De 
hele week laten we onze eet-
bare spullen geen tel onbe-
waakt liggen. Mijnheer Paal is 
razend snel! We genieten van 
een heerlijke week Kroatië. 
Zwemmen. Lezen. Luieren 
en van de zon genieten. Tot 
de laatste ochtend. Ontbijt 
voor twee. Echtgenoot heeft 
broodjes gehaald. We letten 
even niet op. Je raadt het al! 
“Buurvrouw. Buurvrouw. Hij 
pikt je broodje”. Ja hoor. Wég 
is mijn bruine bolletje. Piet 
Paal hipt over het gras. Zijn 
felle oogjes kijken triomfan-
telijk opzij. Gelukt!! We zijn er  
toch ingetrapt. Lach-
en er maar om. En 
delen grinnikend één 
broodje. Zijn de meeu-
wen in Zandvoort ook 
zo brutaal?

cartoon Hans van Pelt

Vakantie 
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten burgerlijke stand
18 juli - 24  juli 2009
Geboren:
Indy Beau Summer, dochter van: Til, Robine Eveline.
Desteny, dochter van: Gotjé, Denise Michelle.
Dave, zoon van: Nanai, Ferenc László en: Castien, Christa Felicia 
Maria.
Rudi, zoon van: Salius, Gunnar en: Pankratz, Wenke.
Felix Ramon, zoon van: Jubels, Fred Willem en: Hatenboer, 
Johanna Wilhelmina Josina.
Dani, zoon van: Saadellaoui, Saber en: Blom, Sabina Moira.

Ondertrouwd: 
van der Linden, Marijke Irene en: Zijlstra, Anna Helena.  
Pozan, Sedat en: Dekkers, Denise Joanna.

Gehuwd:
Boerée, Eric Nicolaas Maria en: Rietveld, Saskia.
   
Overleden:
Tuinder, Geertruida Aleida Maria, oud 94 jaar.
Slagboom geb. van Leeuwen, Anna Maria, oud 85 jaar.
Burghout, Mario, oud 48 jaar.
Terwal geb. Kalkreuth, Angela Veronika, oud 56 jaar.
Bührmann geb. Klopper, Maria Andriëtta Anna, oud 87 jaar.
Hölzken, Carl, oud 64 jaar.

ZONDAG 26 juli
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl 
10.00 uur ds. H. Appers uit Castricum

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur Heer J. Wesseling

Taizé dienst, ‘Vergeven doet wonderen’
Protestantse kerk, Kerkplein
Aanvang 19.30 uur.

kerkdiensten 

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

juli/aug w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

-
-

00.30
01.55
02.55
03.43

-
-

30
31
1
2
3
4
5
6

06.26
07.04
08.10
09.57
1 1 . 1 5
12.04
00.10
00.34

10.56
12.05
13.30
14.29
1 5. 26
16.05
04.25
04.56

18 .56
19.56
2 1 . 0 5
22.26
23.26

-
1 2 . 5 5
1 3 . 5 0

23.10
-
-
-
-
-

16.45
1 7. 1 6

restaurant aan het strand

waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 173 73 / 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

www.beachclubtien.nl

Jazz at the Beach
Zondag 2 augustus om 15.30 uur

Mainstream Jazz Combo
o.l.v. Ger Groenendaal

De leukste vakantieweek 
gaat beginnen!

De laatste week van de vakantie is ook meteen de leukste. 
Op 11, 12 en 13 augustus organiseert HM Sportopvang 
drie dolle speeldagen met sport en spelletjes voor kinde-
ren van 7-15 jaar. We hebben nog een paar plekken vrij. 
Locatie: Hockeyclub Zandvoort. Kijk voor alle informatie op 
www.hmsportopvang.nl of bel 06-25047360. 
Laat ze lekker spelen!!

Arie & Anneke

Al 35 jaar geleden
zeilden jullie huwelijksbootje

over de grote zee van ’t leven.
Onderweg kwamen jullie zon, wolken

en af toe wat storm tegen.
Uiteindelijk heeft jullie bootje

alles goed doorstaan
en getuigt dit dat jullie liefde
nog jaren zal blijven bestaan.

Proficiat met het jubileum van Koper

Bedankt wat jullie allemaal voor  
ons hebben gedaan

Danny, Beata en Dylan.

Ook al was het bewolkt
en was de zon niet te zien,
voor hem scheen de zon altijd:
een zon die wij nu missen.
Immers: HIJ was de zon
die straalde
Hij heeft niet alleen 
gevochten tegen zijn ziekte,
hij vocht ook voor een 
vrij Nederland.
Hij haatte het woord ‘bezet’
daarom hopen wij nu
dat hij ook weer zijn vrijheid
terugvindt in de hemel.

Bedroefd om de liefde en zorg waarmee hij ons omringde,
is van ons heengegaan:

Wim van Dam
(I did it my way)

       * Kampen              † Zandvoort
       6 mei 1918  27 juli 2009

Rudy en Oza
Mieke en Marcel
Nicole

De crematie vond plaats op donderdag 30 juli 2009 
in het Crematorium Haarlem, Vergierdeweg 271 
te Haarlem om 11.30 uur.

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

doorgaan omdat op de plek 
die de indiener wenste op te 
frissen binnenkort gebouwd 
zal gaan worden. Uiteindelijk 
gingen drie onderwerpen 
naar de tweede ronde.

De genomineerden
Zo vond Mona Meier-Ade-
geest de bankjes die op de 
boulevard staan een kleine 
doorn in het oog. “Steeds als 
ik ’s morgens uit mijn raam 
kijk zie ik dat mensen van het 
zonnetje zitten te genieten. 
Echter, op dat moment staan 
de bankjes op de boulevard 
verkeerd om want de zon 
staat achter de mensen.” Dus 
diende zij een plan in om de 
bankjes wisselend te plaat-
sen en dat idee werd door de 
jury met een nominatie ge-
honoreerd.

De tweede nominatie was 
misschien een beetje voor-
spelbaar: het Gasthuisplein. 
Yvonne Keller is helemaal niet 
te spreken over de grauw-
heid die over het plein ligt 
en, hoewel ze niet aan het 
plein woont, vroeg ze daar 
aandacht voor. Zij wil met 

kinderen uit heel Zandvoort 
van kunnen genieten en 
van harte welkom zijn. De 
kinderstraatspeeldag is van 
11.00 uur tot 16.00 uur en 
vrij toegankelijk. Meer infor-

De gemeente heeft onlangs een prijs beschikbaar gesteld om te komen tot een frissere 
en betere woonomgeving. Het was een idee van kunstenaar Ton Timmermans dat het 
college graag omarmde. Het past namelijk volledig in de acties van ‘Zandvoort schoon ?!’, 
voor de bewustmaking van de bewoners om hun eigen straatje schoon te houden.

Voor de elfde keer organiseren de bewoners van de Potgieterstraat, de De Genestetstraat, 
het Ten Kateplantsoen en de Da Costastraat een rommelmarkt. Zaterdag 15 augustus van 
09.00 tot 17.00 uur is iedereen welkom om spulletjes te verkopen of te kopen. Het is net 
Koninginnedag maar dan in Madurodam, dus in het klein! Gezelligheid is dan ook troef!

Drie ‘facelift’-projecten genomineerd

Rommelmarkt Oud Noord

De rommelmarkt werd vorig jaar druk bezocht

De ideeën moeten voldoen 
aan een aantal eisen: 1. de 
locatie moet voor begin 2011 
zichtbaar opgeknapt kunnen 
worden; 2. de op te knappen 
locatie mag niet meer dan  
€ 10.000 kosten; 3. het moet 
bekend zijn bij de desbetref-
fende eigenaar dat zijn of 
haar locatie door de inzender 
bij de gemeente is opgegeven 
als zijnde een plek die een op-
knapbeurt verdient; en 4. de 
eigenaar moet hebben aan-
gegeven bereid te zijn maxi-
maal mee te werken aan het 
opknappen. Anders gezegd: 
als een eigenaar hiertoe niet 
bereid is, is het geen haalbare 
locatie. Buiten mededinging 
stonden grote projecten als 
de Middenboulevard, het LDC 
of Nieuw Noord.

De ‘prijsvraag’ zorgde er ook 
voor dat bewoners kritischer 
naar hun eigen omgeving 
gingen kijken. Van de 9 inge-
diende voorstellen was een 
aantal dat door ‘simpelweg’ 
schoon te maken kon wor-
den opgelost. Dat is onder-
tussen al gebeurd. Een an-
der voorstel kon helaas niet 

Een dag later, zondag 16 
augustus, zijn de Pot-
gieterstraat en het Ten 
Kateplantsoen voor de kin-
deren. Daar staan dan al-
lerlei speelattributen waar 

simpele dingen, bloembak-
ken en dergelijke, gezellig-
heid terugkrijgen op het 
plein. Door omstandigheden 
kan zij haar voorstel niet ver-
der begeleiden maar Bart 
Schuitenmaker, uitbater van 
Het Wapen van Zandvoort, 
gaat zich er helemaal voor 
inzetten. 

De derde nominatie komt 
van een viertal jongeren. 
Nick, Ruben, Nando en Tom 
zitten met een hedendaags 
probleem. “Voor onze hob-
by, legaal graffitispuiten, 
moeten we steeds naar 
Haarlem”, zeggen zij. Dus vra-
gen zij om in Zandvoort een 
‘Graffitimuur’ neer te zetten 
waar legaal met de spuitbus-
sen mag worden gewerkt.

De genomineerden krijgen 
nu tot week 35 de tijd om 
hun voorstellen verder uit te 
werken want op 26 augustus 
vindt een tweede schifting 
plaats. In september wordt 
bekendgemaakt welk voor-
stel uitgevoerd zal worden. 
Misschien zijn het er zelfs 
wel twee!

matie over de rommelmarkt 
en de kinderstraatspeeldag 
is te verkrijgen bij Peter 
Verswijveren (06-40805352) 
of bij Bart Botschuijver (06-
21216265).



4

Zandvoortse Courant • nummer 31 • 30 juli 2009

5

Tot 10 augustus a.s. loopt de actie “Vele handen maken schone 

stranden”. Dit project is bedoeld om strandbezoekers te wijzen op 

de noodzaak van een schoon strand.

Op de Koperpasserel staat een klein afval-infocentrum opgesteld en 

krijgen strandbezoekers een afvalzakje en een aardigheidje mee. Op 

deze manier hoopt de gemeente het terugdringen van zwerfafval 

onder de aandacht te brengen. Gemeente, pachters en bezoekers 

hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een schoon 

strand in ere te houden. 

Voor verdere informatie over deze ludieke en goed ontvangen actie: 

kijk op www.webregio.nl,  rubriek “Zuid Kennemerland” onder de ti-

tel “Zandvoort is geen prullenbak” en op www.zandvoort.nl , rubriek 

”laatste nieuws”, onder de titel ”Gemeente start zomerse actie….”. 

Ook op het strand doen we aan ZANDVOORT SCHOON!?

VELE HANDEN MAKEN SCHONE STRANDEN

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

van sponsoren is het middel 
om dit fantastische evene-
ment te realiseren. Voor de 
Spinning on the Beach 2009 
op zaterdag 15 augustus van 
14.00 tot 17.00 uur bij strand-
tent Lukx (1) is men nog op 
zoek naar sponsoren om  een 
goed gevulde cheque te kun-
nen overhandigen aan de, 
voor dit jaar gekozen, Guusje 
Nederhorst Foundation. Dit 
geld wordt gegenereerd uit 
sponsoren, inschrijfgelden en 
individuele sponsor contrac-
ten. Al vanaf € 50 kan men 
sponsoren! Voor meer info: 
06-22874761 of ga naar www.
spinningonthebeach.com

Wie is een held?
RTV Noord-Holland heeft in 
samenwerking met Provincie 
Noord-Holland een nieuw 
initiatief waar het helemaal 
draait om helden en hun hel-
dendaden. Daarbij nodigen 
ze iedereen uit om iemand 
aan te melden. Het kunnen 
bijvoorbeeld medewerkers 
in de dierenop-
vang zijn, vrij-
willigers in de 
ouderenzorg, 
maar ook on-
dernemers die 
een belangrijke 
bijdrage leve-
ren aan de werkgelegenheid 
of sporthelden die als voor-
beeld dienen voor de jeugd. 
Ze maken allemaal kans op 
de titel: de held van Noord-
Holland. De helden met de 
meeste stemmen worden 
in het zonnetje gezet in 
het televisieprogramma 
Noord-Hollandse Helden. 
Kent u iemand? Mail naam, 
contactgegevens, geboorte-
datum, eventueel een foto 
en natuurlijk een korte be-
schrijving van de heldendaad 
naar leonie.bruin@cccp.nl of 
ga naar www.noordholland-
sehelden.nl om te stemmen 
op de held van uw voorkeur. 

Taizé dienst 
Tijdens het avondgebed in 

de Verzoeningskerk in het 
dorpje Taizé, werd frère 
Roger, de stichter van de 
communiteit, op 16 augus-
tus 2005 vermoord. Tijdens 
zijn uitvaartdienst speelde 
‘vergeven’ een rol. Op 7 au-
gustus is dit ook het thema 
van de maandelijkse Taizé 
dienst: ‘Vergeven doet 
wonderen’, want vaak is 
de eerste stap naar de 
ander toe het begin van 
vergeving. De dienst is in 
de Protestantse kerk aan 
het Kerkplein en begint 
om 19.30 uur. De voorbe-
reiding is in handen van 
de werkgroep Taizé van de 
Zandvoortse Lokale Raad 
van Kerken. Tijdens de 
dienst wordt meerstem-
mig gezongen. Het inzin-
gen begint om 19.00 uur, 
na afloop van de dienst 
(20.00 uur) is er koffie en 
thee.

Verrassingsconcert 
in Haltestraat

Afgelopen zondag werd de 
Haltestraat in de omgeving 
van café Neuf getrakteerd 
op een kortstondig maar 
zeer gewaardeerd con-
cert van de groep Johnny 
& The Gangsters of Love. 
Deze groep treedt op van-
af een grote Amerikaanse 
slee. De leadgitarist en de 
bassist staan op de motor-
kap en de achterdeksel, de 
drummer zit in de auto. Ze 
maken lekkere rock & roll 
muziek in de stijl van de 
jaren 50 en 60, die uit volle 
borst door de aanwezigen 
op de terrassen werd mee-
gezongen. Wie dit georga-
niseerd heeft is vooralsnog 
niet bekend maar men was 
dolenthousiast.

Wel of geen pinguïn?
Verleden week stond er 
een kleine anekdote over 
een vermoedelijke pinguïn 
die op het strand gesigna-
leerd was. Daarbij stond 
ook dat na melding bij de 
dierenambulance men 
het verhaal niet geloofde. 
Niets is minder waar! Paul 
Zwemmer van de dieren-
ambulance die de melding 
aannam vertelde ons dat hij 
wel degelijk het verhaal ge-
loofde, sterker nog, hij heeft 
na de melding nog iemand 
gebeld die meer van pingu-
ins af weet. Volgens hem 
worden er in de vakantie-
tijd de meest vreemdsoor-
tige dieren gedumpt. Dus 
alle meldingen worden bij 
de dierenambulance echt 
serieus genomen. Waarbij 
hiervan acte.

Slogan weer  
overgenomen
De vorig jaar door de nieu-
we VVV Zandvoort geïn-
troduceerde slogan ‘Zin 
in Zandvoort’ is overgeno-
men door de gemeente 
Zevenhuizen. Het is niet de 
eerste keer dat een slogan 
van Zandvoort is overgeno-
men. De vorige, ‘Zandvoort 
meer dan strand alleen’, 
was even nadat deze in 
Zandvoort geïntroduceerd 
werd, overgenomen door 
de Belgische gemeenten in 
de kuststreek. Zullen de jon-
gens en meisjes van ‘onze’ 
VVV nu weer op zoek moe-
ten gaan naar een nieuwe 
kreet of zullen ze het erbij 
laten? Wij wachten af, want 
Zandvoort is nog steeds 
uniek.

Sponsors gezocht
De Stichting Spinning on 
the Beach is een non profit 
organisatie die zich als doel 
stelt, door middel van een 
Spinning marathon op het 
strand, zoveel mogelijk geld 
bij elkaar te krijgen voor het 
goede doel. Het werven 

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

menten met veranda uit 
de Haarlemmerstraat ten-
toongesteld. 

Haarlemmerstraat
De bewoners van de straat 
worden in een brief door 
GOZ uitgenodigd om ac-
tief deel te nemen aan dit 
speciale project, om in de 
komende tijd aandacht te 
besteden aan hun straat 
vanwege de historische 
waarde van de badplaats-
architectuur bebouwing 
die circa 100 jaar oud is. 
Het doel van het GOZ is 
om de Haarlemmerstraat 
te beschermen, men wil 
het erfgoed ongeschon-
den doorgegeven aan de 
toekomstige generaties. 
Aan de bewoners wordt 
gevraagd om de geschie-
denis, foto’s en verha-
len in beeld te brengen, 

In de nieuwe kwartaaluitgave De Klink nummer 115 van 
Genootschap ‘Oud Zandvoort’  (GOZ) worden verrassende 
Zandvoortse onderwerpen belicht. De tachtig inwoners 
van de Haarlemmerstraat ontvangen de bijzondere uit-
gave dit keer gratis in de brievenbus.

Extra aandacht Haarlemmerstraat

Haarlemmerstraat

door Nel Kerkman

Wat is de reden dat juiste 
deze bewoners het gratis 
exemplaar ontvangen? Het 
heeft alles te maken met 
een artikel over de twee 
huizen (rijksmonumenten) 
op Haarlemmerstraat num-
mer 44 en 46. Die dienen als 
voorbeeld voor een onder-
deel van het Nederlandse 
Paviljoen op de wereld expo 
van 2010 in Sjanghai. In het 
ontwerp zijn 17 huizen/pa-
viljoens gelegen. De huizen 
zijn verschillend van vorm 
en de voorgevels zijn geïn-
spireerd op de Nederlandse 
architectuur. Waaronder 
niet alleen een Zaans huis, 
een Rietveldhuis, de Van 
Nelle fabriek, een grachten-
pand maar heel bijzonder 
en zeer verrassend worden 
ook de twee rijksmonu-

met eventueel als eind-
resultaat een boekje over 
‘Onze Haarlemmerstraat’. 
Met tenslotte een gezel-
lige avond voor alle be-
woners van de straat en 
hun opgedane resulta-
ten. Familie Verheij uit de 
Haarlemmerstraat is het 
contactadres waar alle in-
formatie en foto’s naar toe-
gestuurd kan worden. 

Andere onderwerpen 
Buiten de Haarlemmerstraat 
staan er nog veel meer 
interes sante onderwerpen 
in ‘De Klink’. Zo is er een gro-
te foto van de Zandvoort-
estafette uit 1954 te zien 
met op de achter grond  
een leuk overzicht van de  
win kels destijds aan de 
Grote Krocht. Een foto van 
‘de melkboeren op stap’, 
met een spe ciaal ver-
zoekje naar de (klein)kin-
deren voor interieurfoto’s   
van de zaak van hun (groot)
ouders. Heel bijzonder zijn de 
interieurfoto’s en de sociale  
functie van de oude wa ter-
toren. Maar de Klink maakt 
zich niet alleen zorgen over 
de his  torie van Zandvoort, 
men vraagt zich ook af of 
de voor genomen nieuw-
bouwachter het gebouw de 
Acht sprong in de Poststraat 
en ron dom de rijksmonu-
mentale protestantse kerk 
volgebouwd moet worden..  
Voor al degene die geen lid 
zijn van het Genootschap,  
is het kwartaalblad ‘De  
Klink’ als los exemplaar bij 
Bruna te koop. 

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 28,50 
Lamsham 

met groene kruidendressing en pijnboompitjes 
of

Garnalenkroketjes 
met wasabimayonaise

iii
Varkenshaasmedaillons 

met een saus van champignons, room en cognac
of

Duo van gebakken zalm en kabeljauw 
met een saus van witte wijn, dille en pernod 

iii
Tiramisu 

 Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel Zie pagina 10

Weekmenu:
Groentesoep

2 slibtong in roomboter gebakken
of

kipsaté
geserveerd met onze zelfgemaakte

Vlaamse friet en salade

IJsdessert
€ 7,50 

  
Mosselpannetje met sausjes salade 
en stokbrood met kruidenboter 

of Vlaamse friet €12,50

Smulhouse Allessandro 
Boulevard Barnaart 8 - Zandvoort  

Tel.:0681307330 

Sm
ulh

ouse Allessandro

www.ZaNDVOORtSEcOURaNt.Nl

Bezoek regelmatig de website van de Zandvoortse courant voor

de laatste nieuwtjes

de actuele evenementen agenda

het opgeven van uw tip of opmerking

het opgeven van uw Zandkorrel of Spotlight

het aanvragen van uw ZandvoortPas 

het zoeken in het digitale archief van oude Zandvoortse couranten

het doorgeven van een bezorgklacht



6

Zandvoortse Courant • nummer 31 • 30 juli 2009

7

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Die vraag staat binnenkort centraal als de openbare debat-
ten over de toekomst van de regio IJmuiden-Amsterdam-
Zandvoort plaats gaan vinden. Welke positie neemt Zand-
voort in binnen de Metropoolregio Amsterdam? En welke 
kansen biedt dit eigenlijk voor de ontwikkelingen binnen 
Zandvoort voor de grote projecten die op stapel staan, zoals 
de Middenboulevard, Louis Davids Carré en Nieuw Noord?

Dat is de oproep die de gemeente enkele weken geleden 
aan de Zandvoorters deed. Het college wil een wisselbeker 
beschikbaar stellen voor de meest creatieve ondernemer in 
Zandvoort en daar een jaarlijkse gebeurtenis van maken. 
Een deskundige jury zal uw aanmeldingen beoordelen. De 
wisseltrofee wordt aangeboden aan de ondernemer met 
een goed promotieverhaal, vernieuwende producten of 
een ondernemer die steeds weer met leuke ideeën komt 
voor zijn bedrijf en Zandvoort.

Veel dorpsgenoten zijn of gaan binnenkort 
met vakantie. Sommige in eigen land, an-
deren (heel) ver weg. In een korte serie vra-
gen wij wekelijks een dorpsgenoot naar zijn 
of haar vakantie-ervaring.

wie is de meest creatieve  

ondernemer van Zandvoort?

Plankaart van Metropoolregio Amsterdam

over de driehoek IJmuiden-
Amsterdam-Zandvoort . 
Dit gebied is wat betreft 
de aanwezige industrie, de 
rijke landschappen en de 
aantrekkelijke woonmilieus 
van groot belang voor de 
Metropoolregio Amsterdam, 
maar staat vanwege de 
voortschrijdende verstede-
lijking en de economische 
ambities, die nu gevormd 
worden, onder druk. 

In dat kader organiseert 
Arcam, in samenwerking 
met een aantal lokale par-
tijen, eind augustus een 
estafette van openbare de-
batten. Hierbij wordt binnen 
één week iedere dag een 
debat georganiseerd in ach-
tereenvolgens de gemeen-
ten Zandvoort, IJmuiden, 
Haarlem, Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude en Zaan-
stad. Deze avonden vor-
men eigenlijk één groot 

in het kader van het pro-
ject Kustwaarts. Het pro-
ject, dat wordt geleid door 
Arcam (het Architectuur 
Centrum Amsterdam), gaat 

Op maandag 24 augustus 
aanstaande kunnen ge-
interesseerden hierover 
debatteren tijdens de eer-
ste van een serie debatten 

Tot nu toe zijn er 9 Zand-
voortse ondernemers voor-
gedragen en hebben dus in 
principe geen steun meer 
nodig maar misschien kent 
u wel een ondernemer die er 
niet bijstaat. Meldt u hem of 
haar dan aan via de gemeen-
telijke bedrijvencontact-
functionaris Hilly Jansen: 
h.jansen@zandvoort.nl of 
06-13427671. U kunt tot 15 
augustus aanmelden. Laat 
u uw nominatie alstublieft 
vergezeld gaan van een 
gedegen onderbouwing, 
anders wordt die niet in be-
handeling genomen.

Hoe was de vakantie? 
Een geweldige vakantie met een super 
mooi hotel

Leukste ervaring?  
Zo lig je heerlijk te zonnen en opeens staat 
er een kameel 
naast je. Hier 
moest natuurlijk 
een foto van ge-
maakt worden. 

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door: 

debat met vijf hoofdstuk-
ken, waarbij steeds de po-
sitie van één gemeente 
binnen de Metropoolregio 
Amsterdam centraal staat, 
alsmede de kansen die dit 
biedt voor de lokale ontwik-
kelingen. Op maandag 24 
augustus vindt het eerste 
openbare debat plaats in 
onze woonplaats. Er zullen 
dan ook bestuurders van de 
gemeente aanwezig zijn, 
waaronder burgemeester 
Niek Meijer en wethouder 
Marten Bierman. Het de-
bat begint om 20.00 uur 
en is gratis toegankelijk. 
De datum kunt u in ieder 
geval alvast noteren in uw 
agenda. Reserveren kan ook 
al via: arcam@arcam.nl. 
Voor meer informatie kunt 
u de website www.arcam.
nl in de gaten houden. De 
locatie wordt later in de 
Zandvoortse Courant nog 
bekend gemaakt.

Tot op heden zijn geno-
mineerd, in willekeurige 
volgorde: Allessandro Spa 
& Beauty Zandvoort aan 
de Hogeweg; Behind the 
beach Bike Ren tal in de 
Haltestraat; Chocolade-
huis Willemsen in de 
Haltestraat; Café Fier even-
eens in de Haltestraat; 
Strandpaviljoen 18 Thalassa; 
Auto Strijder Zandvoort; 
Wapen van Zandvoort aan 
het Gasthuisplein; Van 
den Berg Surfing aan de 
Burg. Engelbertsstraat en 
Greeven Makelaardij in de 
Louis Davidsstraat.

wat is de positie van Zandvoort 

in de Metropoolregio amsterdam?

evenementen agenda
 juli    

 aug    

31  Jazz behind the Beach - Live jazz 
 in de vele horecagelegenheden

1  Jazz behind the Beach - Live jazz 
 op het Gasthuisplein 

2  Jazz at the Beach - Live jazz op het strand 

2  Kunst- en Ambachtenmarkt - Gasthuisplein

2  Muziekpaviljoen - Kunstfestijn (nieuw jong 
talent 16 t/m 25 jaar). 13.30 – 17.00 uur

2  Tango aan zee - Meijer aan zee (pav.16), 
17.00-22.00 uur. Entree € 7,-

8-12  Staatscircus van Moscow - Circuit Park 
Zandvoort    

8-9  Zandvoort Alive  - Strandpaviljoens 13,14,15

9  Orgelconcert - Klaas Koelewijn (orgel) en Utako
 Tieleman-Arakawa (sopraan). Protestantse 
kerk, aanvang 15.00 uur, toegang gratis

9 Zomermarkt - Centrum Zandvoort

VVV Zandvoort informeert u elke week over 

verschillende zaken waarvoor u als bewoner van 

Zandvoort ook bij de VVV terecht kunt. Deze 

week meer informatie over de ‘Zin in Zandvoort’-

postzegel!

Vanaf heden kunt u bij VVV Zandvoort terecht 
voor een heuse ‘Zin in Zandvoort’-postzegel. Deze 
postzegel heeft een waarde van 44 cent en is ge-
woon te gebruiken zoals elke andere postzegel. 
Het verschil is alleen dat u meteen aan Zandvoort-
promotie doet bij het verzenden van uw post! Dus 
kom langs en ‘verzend’ ook de boodschap ‘Zin in 
Zandvoort’!

Tevens kunt u ook weer gratis het nieuwe ‘Zin-in-
Zandvoort, -boekje en de evenementenkalender 
bij ons afhalen. Hierin leest u alles over Zandvoort 
en de evenementen van 2009. Handig om te be-
waren zodat u precies weet waar en wanneer welk 
feestje plaats vindt!

VVV Zandvoort, Bakkerstraat 2/B 
Telefoonnummer: 57 379 33
E-mail: marketing@vvvzandvoort.nl

welkom thuis!

Naam : Charlotte van den Raadt

Woonplaats : Bentveld

Duur : 12 dagen

Bestemming : Tunesië

Accommodatie : The One Resort

STAATSCIRCUS VAN MOSKOU-HOLIDAY
CIRCUS, ZOALS CIRCUS HOORT TE ZIJN 

8 t/m 12 augustus • Circuit Park Zandvoort

VOORSTELLINGEN   
• 8 aug.  17.00 en 20.00 uur

• 9 aug.  17.00 en 20.00 uur

• 10 aug.  geen voorstelling

• 11 aug.  17.00 en 20.00 uur

• 12 aug.  17.00 uur
Kassa geopend vanaf 11.00 uur (tel. 06-15501390)

PRIJZEN TOEGANGSBEWIJZEN
      volwassenen kinderen (tot 12 jaar)*, studenten en 65+**
Loge € 28,-  € 26,-
Parket € 23,-  € 21,-
1e rang € 19,-  € 17,-
2e rang € 12,-  € 9,-                        
Rolstoel met begeleider (loge) € 19,- per persoon
* kinderen tot 3 jaar hebben gratis toegang
** op vertoon van studentenkaart/identiteitsbewijs

Staatscircus van Moskou-Holiday
8 t/m 12 AUGUSTUS

ZANDVOORT
Locatie: CIRCUITPARK ZANDVOORT   

VRIJKAART VOOR 1 KIND
(tot 12 jaar)

Indien vergezeld door één betalende volwassene (1 kind per volwassene)
Alleen geldig voor de rangen

Loge – Parket – 1e Rang
Deze bon is niet geldig indien al reductie is toegekend

Op reeds gekochte (kinder)kaarten wordt geen restitutie verleend

WWW.MOSKOUCIRCUS.NL

ALIVE
Zandvoort

STRANDFESTIVAL - ZANDVOORT AAN ZEE
WWW.ZANDVOORTALIVE.NL

8 & 9 AUGUSTUS
www.vvvzandvoort.nl

LIVE: HANS DULFER • KINS OF LEON 
PRINCE COVER ACT 

DJ’S: QUINTINO • VICTOR CORAL
SVEN & TETTERO • AFFRO JACK
GREGOR SALTO • RAYMUNDO
ROOG • REAL EL CANARIO • MINOZ
SIDNEY SAMSON • DON DIABLO
MIKE RAVELLI • SOUNDBALANCE
AUKE MAKELAAR • JAZZ RELATION
WAZARI SOUNDSYSTEM • LEROY STYLES
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door Erna Meijer

In deze tijd een onderneming starten geeft duidelijk blijk van vertrouwen in het aan te 

bieden product. Dat geldt zeker voor de vier jonge studenten, die in maart 2009 de sprong 

waagden om QuatroBT te beginnen.  QuatroBT biedt een sportondersteunende fitheids-

training voor iedereen die in vorm wil komen of blijven. Vier jongeren met ambitie voor 

sport, maar daarnaast refereren hun opleidingen ook aan sport en beweging. 

Wie zijn deze zeer enthousi-
aste jongelui, die al vanaf de 
tweede klas van het Sancta 
Maria bevriend zijn? Om te 
beginnen Zandvoorter Joost 
Brandt, 19 jaar, die aan de 
ALO studeert en tevens ge-
certificeerd personal trainer 
is. Hij neemt voornamelijk 
de motiverende taak voor 
zijn rekening. Rens Teeuwen 
uit Vogelenzang (19) stu-
deert fysiotherapie en is 
de specialist op het gebied 
van blessurepreventie en 
trainingsopbouw. Mike 
Broxterman uit Haarlem (19 
jaar) volgt een studie be-
wegingswetenschappen en 
is een echte analyticus als 
het op bewegen aankomt. 
Hij ondersteunt in het aan-
passen van de persoonlijke 
trainingsplannen. En last 
but not least Jurre Box (20) 
uit Bennebroek. Hij studeert 
vrijetijdsmanagement, zorgt 
voor een goed verloop van de 
trainingen en is de contact-
persoon. Vanzelfsprekend 
beoefenen de heren zelf di-
verse sporten, zoals basket-
bal, voetbal, hockey, tennis 

QuatroBt

en skeeleren tot aan stijldan-
sen aan toe! 

QuatroBT geeft conditietrai-
ning aan mensen die fit wil-
len worden of blijven voor 
hun persoonlijke sport. De 
trainingen, die altijd buiten 
op het strand of in de duinen 
in Zandvoort worden gehou-
den, zijn gebaseerd op de vijf 
elementen van conditie en 
wel: kracht, lenigheid, uit-
houdingsvermogen, snelheid 
en coördinatie. Een bijzonder 
belangrijk element voegen 
zij er nog aan toe, namelijk 
plezier! Wie kent niet de er-
varing dat je in het begin en-
thousiast aan je oefeningen 
begint, maar dat het daarna 
een plichtmatigheid wordt, 
waarna je na een tijdje toch 
afhaakt. QuatroBT is ervan 
overtuigd dat er alleen spra-
ke van vooruitgang kan zijn 
wanneer er plezier aan de 
trainingen wordt ondervon-
den. Deze trainingen hebben 
een individuele benadering 
van de sporter en worden in 
groepen van maximaal vijf 
personen gegeven. Het is 

beslist geen ‘loopploeg’, zo-
als u in een duidelijk filmpje 
op hun website kunt zien. Er 
wordt onder andere gebruik 
gemaakt van coördinatielad-
ders en medicine ballen. Het 
motto is: “Eindelijk eens een 
leuke conditietraining”.

De reguliere lessen voor alle 
leeftijden zijn elke woensdag-
avond van 19.30 uur tot 20.45 
uur en zaterdags van 10.00 
uur tot 11.45 uur, de start is bij 
strandpaviljoen Havanna aan 
de Zuid Boulevard. De eerste 
training is gratis! De heren 
zijn tevens inhuurbaar voor 
clinics, sportevenementen op 
het strand of elders en zij heb-
ben inmiddels ook ervaring 
in teambuildingsactiviteiten 
voor bedrijven. QuatroBT 
wordt deels gesponsord door 
Runnersworld Haarlem.

Voor vragen, een afspraak of 
een inschrijvingsformulier 
kunt u contact opnemen via 
de website: www.quatrobt.
nl, e-mail: info@quatrobt.nl 
of bellen met Jurre Box: 06-
53227486. 

Jazz behind the beach 2009

Uitgebreid programma Jazz behind the Beach
Het traditionele Zandvoortse jazzfestival ‘Jazz behind the Beach’ staat komend weekend weer voor de deur. 
De 2009 editie kent een zeer divers programma op vrijdag- zaterdag en zondag. 

Gestart wordt op vrijdagavond met het bekende Jazz behind the Bar. Maar liefst 10 horecaondernemers zullen in hun etablissement op de een of  andere 
manier jazzmuziek ten gehore brengen. Het begint om 20.00 uur al direct zeer sterk met de formatie rondom Kees Koek, Different Cook, bij café Neuf. 
Een meer dan uitstekende band die funkyachtige muziek speelt. Vanaf  20.00 uur is de Zandvoortse Cosy Cotton Band in café Fier in de Haltestraat aan 
het werk. Deze band, die een wederopstanding beleefd en gevormd is rondom plaatsgenoten Boudy Loogman en Bert Devies, is gespecialiseerd in blues 
maar dan met een hoofdletter ‘B’. Zij nemen de zangeres Grana’ Louise, de nieuwste en grootste sensatie uit Chicago, mee naar Zandvoort. Zij zijn 
tevens op zaterdagavond bij café de Lamstrael vanaf  20.00 uur te zien en op zondagmiddag bij strandpaviljoen Take Five aan Zee.

Het gros van de cafés start om 20.30 uur hun jazzavond. In het Wapen van Zandvoort treedt het trio Marion Bentoera op; in Yanks Saloon Marco de B 
met Johnny Tenor Goodbye; in café de Lamstrael Rudolph Kreuger en in café Alex Spoor 5 met Zandvoorter Adam Spoor.

Vanaf  21.00 uur start in café Oomstee een bijzonder editie van Oomstee Jazz. Daar zal Lil Makintosh, begeleid door top Hammond-organist Rob Mos-
tert, Edisonwinnaar en gitarist Walther de Graaff  en Menno Veenendaal op drums u vermaken tot in de kleine uurtjes. In Laurel & Hardy staat het 
Mainstream Jazz Combo van plaatsgenoot Ger Groenendaal geprogrammeerd; in café Koper Santeri Sulkunen en in grand café Danzee zal Jazz DJ & 
Saxofoon lekkere muziek ten gehore brengen. Tot slot van de vrijdagavond zullen in discotheek Chin Chin in de Haltestraat diverse funky/jazzy DJ’s 
vanaf  23.00 uur hun toehoorders vermaken.

Zaterdag
Voor de zaterdagavond staat het buitenpodium dit jaar op het Gasthuisplein. Na de regenachtige editie van vorig jaar op het Raadhuisplein, tekent de 
organisatie dit jaar voor droog weer. Aan de programmering zal het ook dit jaar zeker niet liggen. Vanaf  20.00 uur treedt Gé Titulaer op met zijn trio. 
Deze grandioze vocalist weet als geen ander zowel tekst als muziek over te brengen aan het publiek. Voor even bijkomen zal geen tijd zijn, want het 
programma wordt vervolgd door Scott Hamilton samen met het trio Johan Clement. Wat de muziek betreft belooft het een heet avondje te worden, 
hopelijk doen de weergoden ook mee.

Zondag
Ook de zondagmiddag kent nog een tweetal optredens in de sfeer van Jazz on the Beach. Allereerst zal de Cosy Cotton Band met Grana’ Louise bij paviljoen Take 
Five een optreden verzorgen en staat Ger Groenendaal met zijn Mainstream Jazzcombo de gasten van Beach Club Tien te vermaken. 

‘Sporten is gezond!’
www.sportinzandvoort.nl

Afval achterlaten kan bij het ‘informatiecentrum’

Scott Hamilton Gé Titulaer

Vele handen maken een schoon strand

Nieuw whoZnext-team

Parkeerterrein De Zuid dag en nacht bewaakt

Tot 10 augustus aanstaande loopt de actie ‘Vele handen 
maken schone stranden’. Dit project is bedoeld om strand-
bezoekers te wijzen op de noodzaak van het opruimen van 
hun eigen afval en vuil om zo een schoon strand te krijgen.

In juli is er een nieuw Zandvoorts WhoZnext-team van start gegaan. Het team heet Wind-
kracht 8 (acht jongeren nemen deel aan het team) en gaat binnen anderhalf jaar binnen de 
Zandvoortse Reddingsbrigade drie evenementen en activiteiten organiseren voor de jeugd-
leden en de buurt/omgeving. Gemeente Zandvoort stelt een budget van € 250 beschikbaar. 

Vanaf 16 juli tot en met begin september zal parkeerterrein De Zuid, naast de gebruike-
lijke beveiliging door middel van camerabewaking en kentekenregistratie, als enige par-
keerterrein in Zandvoort in de weekenden ook ’s nachts bewaakt zijn. Dit als extra service 
voor kaarthouders van pensions, hotels, uitzendbureaus en bewoners.

Vorige week startte wet-
houder Wilfred Tates deze 
actie, die bezoekers en in-
woners ervan moet door-
dringen dat zwerfafval een 
groot probleem is dat wij 
met iedereen die het strand 
bezoekt moeten aanpak-
ken. In de Koper-Passerel, 

Zo zal het team in de Jeugd 
Vakantiesportweek, in de 
herfstvakantie, een drie-
daagse cursus verzorgen 
voor leerlingen van de ba-
sisscholen. Onder de naam 
‘Redder in 3 dagen’ leren 
kinderen tijdens de cursus 
op een speelse wijze de fijne 
kneepjes van het redden. 
Aan de cursus kunnen ba-
sisschoolleerlingen vanaf 8 
jaar met tenminste zwemdi-

“Wij proberen het op deze 
manier zo veilig mogelijk te 
maken voor u en uw gasten. 
Bij succes streven wij ernaar 
deze service in de komende ja-

de doorgang van het sta-
tion naar het strand en de 
boulevard, staat een klein 
‘afvalinformatiecentrum’ 
opgesteld en krijgen strand-
bezoekers een afvalzakje en 
een aardigheidje mee. Op 
deze manier hoopt de ge-
meente het terugdringen 

ploma A deelnemen. Van 20 
tot en met 22 oktober wordt 
er elke middag een les geor-
ganiseerd in de omgeving 
van de strandposten van de 
ZRB en in het zwembad van 
Sunparks.

Het project WhoZnext is be-
doeld voor sportieve jonge-
ren tussen de 14 en 21 jaar. 
Doelstelling is om jongeren 
meer bij de sport te betrek-

ren op alle dagen in de zomer-
periode aan te bieden”, aldus 
exploitant Richard Bruynzeel. 
Het imago van Zandvoort kan 
door deze actie alleen maar 

van zwerfafval onder de 
aandacht van niet alleen de 
bezoekers van ‘ons’ strand 
te brengen maar ook van 
de inwoners van Zandvoort. 

Gemeente, pachters, inwo-
ners en bezoekers hebben 
een gezamenlijke verant-
woordelijkheid om een 
schoon strand in ere te hou-
den. En het werkt. ’s Avonds 
liggen er allemaal zakjes 
met zwerfvuil in de speciaal 
daarvoor gemaakte korf in 
de Koper-Passerel. Helpt u 
voortaan ook mee?

Meer informatie over 
deze ludieke, maar wel 
serieus bedoelde en goed 
ontvangen actie vindt u 
op www.zandvoort.nl > 
rubriek ‘Laatste nieuws’, 
onder de titel ‘Gemeente 
start zomerse actie…’. Ook 
op het strand doet de ge-
meente, samen met u, aan 
‘Zandvoort schoon!?’.

ken. Zo kunnen zij hun stem 
laten horen en bovendien 
zelf bepalen hoe hun acti-
viteit vorm wordt gegeven. 
Uiteindelijk doel is om daar-
mee het sportaanbod in 
Zandvoort aantrekkelijker en 
jeugdvriendelijker te maken. 
WhoZnext is een initiatief 
van de gemeente Zandvoort 
in samenwerking met 
Sportservice Heemstede-
Zandvoort.

worden opgekrikt. Een goed 
initiatief derhalve. Zie voor 
meer informatie als tarieven 
en dergelijke op www.par-
keerterreindezuid.nl.
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Veel belangstelling op het Gasthuisplein

Het koor neemt dankbaar de ovatie in ontvangst

C U L T U U R

In het verlengde van de 
Kinderkunstlijn hebben 
Marianne Rebel en Hilly 
Jansen kinderen uit alle 
landen die in Zandvoort op 
vakantie zijn, en die kwa-
men behalve uit Zandvoort 
uit Duitsland, België en 
Frankrijk, uitgenodigd om 

Het concert, gehouden 
in het kader van de Kerk-
pleinconcerten van Classic 
Concerts, betekende overi-
gens niet het eerste optre-
den van Lees Court Music in 
Zandvoort. Zes jaar en drie 

Drukte op kunstmarkt

Superlatieven tekort voor lees court Music

Niet alleen professionele kunstenaars hebben afgelopen 
zondag hun kunstwerken tijdens de kunstmarkt op het 
Gasthuisplein tentoongesteld. Ook kinderen hebben zich 
helemaal uit kunnen leven.

Er zijn niet genoeg superlatieven om het concert van het 
Engelse Koor Lees Court Music te beschrijven. Misschien is 
gewoon het beste om het een weergaloos concert te noe-
men dat verzorgd werd door een superkoor. 17 semiprofes-
sionele zangers uit de Engelse kathedraalstad Canterbury, 
onder leiding van een bevlogen dirigent Chris Price, heb-
ben zondagmiddag een volle (!) Protestantse kerk laten 
genieten. Zij braken met hun prestatie een lans voor, a ca-
pella, koorconcerten.

de kleurplaten die door de 
VVV Zandvoort ter beschik-
king waren gesteld, mooi in 
te kleuren. En welk kind wil 
er nu niet kleuren? In en om 
de muziektent was volop 
ruimte voor ze omdat het 
Kunstfestijn 2009 helaas 
geen doorgang kon vinden. 

jaar geleden waren ze ook 
al te gast in de Protestantse 
kerk. 

Dirigent Price gaf na het 
eerste programmapunt, het 
schitterende ‘Hear My Prayer’ 

Eenjarige
Vaste planten

Rozen op stam

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Sporen uit het verleden

Het enige nog herkenbare aan de huizen is het overdekte 
balkon met daar boven het driehoekige dakkapel. Het is 
niet meer voor te stellen dat het toen grote woningen 
waren met een flinke voortuin en met de gebruikelijke 
schelpenversiering. Deze huizen aan de noordzijde zijn 
al voor 1900 gebouwd en bepaalde toen het straatbeeld. 
De huizen aan de zuidzijde aan de ‘Groote’ Krocht werden 
pas in 1925 gebouwd en veranderden de straat in een 
winkelstraat. 

Op foto 1 staat huize Albertine als pension. Op deze foto, 
gemaakt door Anth. Bakels, kan men goed zien hoe de 
panden er oorspronkelijk uit zagen. Op foto 2 staat hui-
ze Geertruij. De huidige eigenaar van het pand (Grote 
Krocht 19) laat de originele naam met sierlijke witte 
letters op een zwarte achtergrond terugplaatsen. Het 
zal beslist een aanwinst zijn voor de straat. Misschien 
kunnen de drie andere namen ook weer terug komen? 

De oproep van verleden week of iemand iets kon ver-
tellen over de zes panden met de meisjesnamen aan 
de Grote Krocht, heeft geen reacties opgeleverd. Wel 
stuurde Martin Kiefer, archivaris van het Genootschap 
Oud Zandvoort, een ontzettend mooie foto van huize 
Albertine. 

foto 1

foto 2

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259 Voor 
al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 
www.arnoldnijkamp.nl 

                                                   
Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 
PC-PROBLEMEN. Advies en 

aanleg (draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK.

                                                   
Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

                                                   
Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine klussen 
in en om het huis. 

Redelijke prijs. 
Voor info: 06-1423 2051  

                                                   
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds.  

Tel. 5720108 of 06-48318230
                                                   

Het Pakhuis 
een kringloopwinkel waar 

van alles te koop is!  
Van serviezen en glaswerk  
tot meubels en van kleding 
tot boeken. Kennemerweg 
6 Zandvoort (voormalige 
TZB kantine) De winkel is 

geopend op don-vrij-zat 10-
17 uur. Info: 06 - 53693409

ZANDKORRELS
Te koop 2 parkeerplaatsen 

in Park Duinwijk. Van Speijk - 
straat/ Verzetsplein/ Krom - 

boom sveld,etc. Vraagprijs: 
€ 15.000,= p.st. Greeven 

Makelaardij o.g. 023-57.39.234
                                                   

Gezocht: hulp in de huis-
houding. Ik ben op zoek 

naar iemand die mij 11/2 u. p.wk. 
wil helpen met de dingen die  
voor mij wat te zwaar worden.  

Tel.: 023-5715836 of via:  
a.degoede150@hotmail.com
                                                   
Alphacursus start weer in 
september. Maak kennis  

met het christelijk geloof.  
Mail voor info en opgave  
naar: gebed-zandvoort @
hotmail.com of kijk op: 
www.alpha-cursus.nl

                                                   
Te koop div.: Backgammon 
boek €2,-; compl. gids na-
 tuur- en wandelgebieden  
€ 5,-; Jomanda boek (nw) 
€ 5,-; boek ‘Een beeld van 
de hemel & sterren’ € 5,-; 
Fietsgids Nederland (nw)  

€ 2,50; Mickey Mouse 
24cm € 3,50; twee oude 

prenten vogels en eenden 
€ 4,50; ANWB reisgids 

Engels € 3,-. Tel. 5713509
                                                   
Gevraagd: Hulp bij tuinon-
derhoud. Tuinman/-vrouw 

voor schoffel- en snoeiwerk.  
Tijd en prijs n.o.t.k. Informatie:  

Tel. 023-5715836 of via: 
a.degoede150@hotmail.com
                                                   

Gloednieuwe Brother 
Deskjet kleurenprinter 

aangeboden. Type: DCP-
385C. € 50,-. Tel. 5717816

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

VaN aacKEN 
GlaSZEttERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Dichter bij Zee Ada Mol maakt gedichten bij  
gebeurtenissen in Zandvoort. Onderstaand  

gedicht maakte zij in november 2008:

Huis in de Duinen

Het eerste bejaardentehuis van ons land
kwam tussen de ruigbegroeide duinen

op golfslagen stuifzand achter de branding
in 1953 tot stand.

Uniek in zijn soort
dit fonkelende juweel van moderne architectuur

waar het credo luidde: ”Jong blijven door goed wonen”
vooruitstrevend in bestuur.

Gelukkig als harmonisch
verzorgd tot de laatste levensavond
bleef men zelfstandig, menswaardig

de geest en het lichaam laven.

Het ZorgContact van deze tijd
staat voor de leuze: altijd in de buurt

met deskundig, oprecht
cliëntgericht beleid.

In breder perspectief
opvang en bemiddeling

waarbij de vraag de zorg bepaalt
een markt voortdurend in ontwikkeling.

De wijk onze zorg, die werkt
in dienstverband, vrijwillig

barmhartig als de Samaritaan
zou niemand meer alleen dan staan…

Wij zijn er even tussenuit  
t/m  

maandag 10 augustus.
Dinsdag 11 augustus 

zijn wij weer open.

Vakantie

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 
ondernemers kleinbedrijf

 

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

De geplande tweede dag 
daarvan overigens, op zon-
dag 2 augustus, gaat zeker 
door.

Op de kunstmarkt was van 
alles en nog wat te koop. 
Van antiquaire boeken tot 
prachtige schilderijen en 
van kunstige handenar-
beid, wie kan er een fiets 
van een draadje metaal ma-
ken, tot mozaïeken. Vooral 
in de vroege uurtjes van de 
markt was het behoorlijk 
druk, aldus de kraamhou-
ders. Later, toen het weer 
nog een beetje beter werd, 
zochten de meeste gegadig-
den blijkbaar een terrasje 
of het strand op en dat was 
terdege te merken. 

De organisatie was echter 
zeer te spreken over deze 
editie en met nog één kunst-
markt op het programma, 
kunnen ze al bijna spreken 
over een geslaagd seizoen.

van Henri Purcell, uitleg over 
de liederen van voor de pau-
ze, die hoofdzakelijk uit de 
geestelijke hoek kwamen. 
Opvallend was een aantal 
liederen van Engelse compo-
nisten als Alan Ridout, Robert 
Pearsall en John Ireland die 
zesstemmig werden gezon-
gen. Slotstuk was een arran-
gement van Burton, In That 
Great Gettin’-up Mornin’, dat 
met verve werd gebracht.

Na de pauze een aantal ‘we-
reldlijke’ liederen waaronder 
‘Blackbird/I will’, met een 
prachtige solo van de bariton, 
‘Tea for Two’, ‘Automn Leaves’ 
en van Alan Ridout ‘3 Finzi 
songs’ waarover Price grapte 
dat zelfs zij als Engelsen de 
tekst van het tweede lied 
niet begrepen. Dat was ook 
niet zo erg want het klonk 
als de spreekwoordelijke klok 
en daar gaat het tenslotte 
om. Het met groot enthou-
siasme gebrachte ‘The Bare 
Necessities’ sloot een wer-
kelijk fenomenaal concert af. 
Nog maar drie jaar wachten, 
dan komen ze wellicht weer!

Foto GOZ (bld 19915)



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 15
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Café het Zonnetje - Kerkstraat 
Harocamo - Kerkstraat
Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

 Hele maand augustus voor Pashouders:
Heel kilo Malse Gelderse 

Varkenshaas:
Normaal  € 19,95 nu voor maar € 14,95

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Alle 
Zandvoorters 
met een 
ZandvoortPas 
bieden wij 
graag 
10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand augustus:
Bij vouwgordijnen krijgt u de stof  gratis!

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxaflex Laminaat
Zonwering Parket

wereldberoemd in heel Nederland:
SmaaQ smeuïg pikant
500 gram van € 6,50

nu voor € 4,95

Voor Pashouders
bij de dagschotel
een gratis drankje

Ook catering en wij zijn tevens 
af te huren voor feestjes.
Kerkstraat 5, Zandvoort
Tel.nr: 023-573 58 50

De Bode
hoek Kerkstraat

Alles voor in en om het huis

De Bode Interieur
Gasthuisplein 9

Meubelen, spiegels 
en klokken

Pashouders 5% korting

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van uw
ZandvoortPas:

5% korting op
al uw aankopen!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

10% korting op de nieuwe 
collectie van Z8 en Beebielove!

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

7 dagen per week

Voor Pashouders
Gratis biertje bij

de Nasi weekschotel.

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Op vertoon van de ZandvoortPas
koffie met appelgebak 
van € 5,40 voor € 4,50.

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Voor Pashouders

10% ko rti ng 
o p  to taalp ri j s !
haltestraat 7, 2042 lJ ZandVoort
023-5716631 - www.Zaras.nl

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen
Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Maandag gesloten.
Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel.: 023 5720042
www.bloemenaanzee.nl

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

10% korting
op tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand augustus

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Versteege’s IJzerhandel kent een lan-
ge geschiedenis. In 1893 opende Piet 
Versteege de ijzerhandel. Het vak is drie 
generaties lang van vader op zoon over-
gedragen. Nu staat Peter Versteege aan 
het roer. “Fantastisch! Waar zie je dat 
nog in deze tijd? Het is een hele pres-
tatie om meer dan een eeuw lang een 
goed lopende zaak te runnen. De sfeer 
van het historisch pandje past perfect 
bij de winkel. Als je binnenloopt krijg ik 
meteen een gezellig dorpsgevoel”, vertelt 
Frank. Ondanks de concurrentie van de 
steeds meer opkomende grote bouw-
markten, blijven de klanten graag naar 
Versteege’s IJzerhandel komen. Daar kijkt 
Frank niet van op. “De grote bouwmark-
ten richten zich op het grote publiek. Het 

is misschien iets goedkoper, maar dat 
weegt niet op tegen de gezellige sfeer, 
vakkundigheid, service en persoonlij-
ke aandacht die je als klant krijgt bij 
Versteege’s IJzerhandel. Zo is er altijd 
tijd voor een praatje. In de loop der 
jaren leer je elkaar ook goed kennen, 
dus we hebben vaak ook de grootste 
lol samen”, aldus Frank.

Vooral de persoonlijke aandacht 
spreekt hem erg aan: “Een tijdje terug 
had ik een klein onderdeeltje nodig 
voor in de auto. Dus ik denk, laat ik 
even naar Versteege gaan. En ja hoor, 

na wat zoekwerk halen ze het onder-
deeltje te voorschijn uit een van de vele 
laadjes. Ze hebben echt alles! Zoniet, 
dan gaan ze met plezier voor je op zoek. 
Dat is leuk, want ze doen echt moeite 
voor je.” 

ZandvoortPas
Op vertoon van uw ZandvoortPas ont-
vangt u bij Versteege´s IJzerhandel een 
leuke verrassing! 

Versteege´s  IJzerhandel Pakveldstraat 
19, hoek ‘Lippleintje’. Dinsdag en zon-
dag gesloten. Tel. 57 12554. 

Voor koper, ijzerwaren, bouwmaterialen, gereedschap, 
elektra, doe-het-zelf artikelen en vakkundig advies is 
Versteege’s IJzerhandel het juiste adres in Zandvoort. 
Daarnaast is de ijzerhandel erkend Sikkens dealer. Al 
ruim vijfendertig jaar is Frank Paardenkoper vaste 
klant bij de ijzerhandel. “Als ik weer aan het klussen 
ben geslagen, dan haal ik mijn spullen bij de familie 
Versteege. Dat zal altijd zo blijven, want ze hebben 
echt hart voor het vak en hun klanten”, aldus Frank. 

Goede sfeer en humor: 

typisch Versteege’s IJzerhandel

2 halen = 1 betalen!
Haltestraat 15 • 2042 LJ  Zandvoort

T 023-5730240 • www.blitzkickers.nl

Peter Versteege en Frank Paardenkoper
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meenteambtenaar Burgerzaken ging Cees op 57-jarige leeftijd 
met pension. Het werd tijd voor wat anders.

Bestuurlijk Zandvoort
Buiten de administratie bij burgerzaken en trouwambte-
naar, is Cees Wester zeer geïnteresseerd in de geschiedenis 
van Zandvoort. In de beginjaren van het Genootschap Oud 
Zandvoort hielp Cees mee om in het gemeentelijke archief 
en de vele oude kranten handmatig te zoeken naar bijzon-
derheden uit het Zandvoortse verleden. Niet zo verwonderlijk 
als je chef Burgerzaken Pieter Brune is geweest die aan de 
wieg heeft gestaan bij de oprichting van Genootschap Oud 
Zandvoort. Zo was Cees ook in diverse organisaties met een 

Zandvoorts karakter aanwezig, zoals: Zandvoort 150 
jaar badplaats, het carillon (afscheidscadeau 

burgemeester Nawijn) en tenslotte was hij 
actief betrokken bij het straatnamenboek 

van Zandvoort. Ook op bestuurlijk gebied 
was Cees als bestuurslid of secretaris 
zeer bedrijvig. Ik noem er een paar op: 
comité Viering Nationale Feestdagen, 
volkstuinen, de bibliotheek, het 4 
mei comité en secretaris algemeen 
bestuur Huis in het Kostverloren. En 

niet te vergeten, hij presenteerde met 
nog enkele andere heren bij de lokale 

omroep ZFM wekelijks het ouderenpro-
gramma. Tegenwoordig is Cees ‘alleen’ nog 

maar bestuurslid bij Onderling Hulpbetoon 
en commissielid Algemene Begraafplaats 

Zandvoort.

Nog steeds actief
Hoewel Cees het rustiger aan doet, staat hij altijd voor ieder-
een klaar. Trouwens, de verkiezingen die hij bijna 40 jaar heeft 
georganiseerd, hebben nog steeds zijn grootste interesse. Zijn 
twee kleinzoons komen graag logeren in huize Wester, waar 
Cees al vanaf zijn dienstjaren heerlijk woont. In het begin 
van het jaar gaan Cees en zijn vrouw voor de gezondheid een 
maand naar Benidorm, in dezelfde periode dat ook Richard van 
As altijd aanwezig is. “Lekker met elkaar klaverjassen, genieten 
van de heerlijke temperatuur, wandelen en met bekenden 
bijkletsen, dat is wat we daar doen. Vervelen doen we ons 
niet”, zegt hij. Zou Cees dat woord wel in zijn boekje hebben 
staan? Zo te horen niet! Het was gezellig om even terug te 
blikken. En ook al is Cees Wester geen geboren Zandvoorter, 
hij weet er erg veel over te vertellen.

Dorpsgenoten

Cees werd in Alkmaar geboren en verhuis-
de met het gezin Wester op 9-jarige 
leeftijd naar Amsterdam. Daar heeft 
hij ook zijn vrouw Emmy ontmoet. 
Omdat hij onder andere een 
mooi handschrift had, sollici-
teerde Cees bij de Burgerlijke 
stand in Amsterdam. Daar werd 
hij voor het leven aangesteld als 
trouwambtenaar. Deze functie 
vervulde Cees ook in Zandvoort 
waar hij minstens 1000 geluk-
kigen in de echt heeft verbonden. 
Cees solliciteerde, op aanraden van 
een oud-collega, in 1970 als ambtenaar 
Burgerzaken in Zandvoort. Hij kwam te-
recht in het gezellige klantvriendelijke gebouwtje 
aan de Schoolstraat. Tot de afbraak in 1990 heeft Cees daar 
met veel plezier gewerkt. “Het was een prettig werkklimaat”, 
vertelt hij over zijn werkplek. 

“Gemeentesecretaris Bosman vond het belangrijk dat we goed 
toegankelijk waren voor de Zandvoorters. Voordat men naar 
het werk ging, kon men al ’s morgens om 08.00 uur terecht. 
Ook al gingen we officieel pas om 08.30 uur open. De sfeer 
was dus heel informeel. Zo hadden we een eigen trouwkamer, 
daar konden mensen komen die niet te veel bekendheid aan 
hun huwelijk wilden geven of liever niet in de raadzaal wilden 
trouwen”, vertelt Cees. In 1970 werkten er twaalf mensen op 
de afdeling maar, door de automatisering, in 1990 nog maar 
vier. Wegens reorganisatie verhuisden de ambtenaren eerst 
naar de Plesmanschool om tenslotte in 1997 naar het nieuwe 
gedeelte van het raadhuis te gaan. Na 40 dienstjaren als ge-

cees wester

tekst en foto: Nel Kerkman

Bij trouwen, scheiden, geboorte, overlijden en paspoorten 
en andere burgerlijke zaken kon je, jaren terug, terecht in 
het gebouwtje aan de Schoolstraat waar voorheen de pan-
toffelfabriek W. v.d. Mije in gevestigd was. In de tuin stond 
een mooie appelboom en in het gebouwtje waren bij de 
balie steevast dezelfde personen die je te woord stonden. 
Een van hen was Cees Wester, die ik onlangs op een warme 
zonnige zondagmiddag bezocht. Samen met z’n vrouw 
Emmy spraken we over zijn leven en passies en natuurlijk 
hoe het komt dat een niet-Zandvoorter zoveel van de ge-
schiedenis van Zandvoort af weet.

                               Cees Wester

 Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur

Max 19-20 21 24-25 21 

Min 15 14 15 14

Zon uren 5-6 7-8 8-9 3-4

Neerslag 80% 20% 15% 70%  

Wind wzw. 7 wzw. 4 zuid 3-4 zw. 4

Vooral donderdag 
waaiweer

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De regenstoring van afge-
lopen nacht gaf niet alleen 
neerslag, maar ook een for-
se paal wind. Veel wind dus 
nog even deze donderdag 
en op de boulevard staat tij-
delijk een dikke windkracht 
6 tot 7. 

Vanaf vandaag krijgen we 
weer een paar aardige weer-
dagen en wordt het wat 
warmer. Vooral op zaterdag 
kan het weer aardig warm 
worden in onze contreien. 
En zo gaat het nog minstens 
een week door; die afwis-
seling van weertypen. We 
zien deze week ook dat het 
eigenlijk nooit langer dan 
twee dagen geheel droog 
blijft. Ook in het weekeinde 
regent het waarschijnlijk op 
zondag weer, na dus een vrij 
knappe zaterdag.

De zuidwestelijke boven-
stroming is zeer dominant 
en duurt nu al bijna twee 
maanden. Vaak knapt het 
weer in dit soort zomers pas 
eind augustus voldoende 
op en volgt niet zelden een 
prachtige nazomerperiode. 
Ironisch genoeg gebeurt 
zoiets dan net als de kinde-
ren weer naar school gaan 
en de zomervakantie dus 
voorbij is.

Uitmuntend vakantie-
weer is er volop in Europa 
en wel in het zuidelijke 
deel. Zinderende hitte 
met temperaturen van 45 
graden en meer was eerst 
voorbehouden aan Zuid-
Spanje vorige week, maar 
inmiddels hebben Zuid-
Italië en Griekenland er 
ook aan moeten geloven. 
Bosbranden zijn in die ge-
bieden weer schering en 
inslag. Het zeer goed ont-
wikkelde Azorenhoog (ex-
treem warme bovenlucht) 
geeft die intense warmte 
daar.

Dat bekende hogedrukge-
bied vertikt het helaas om 
zich verder uit te breiden 
richting onze gebieden en 
vandaar dat het niet lukt 
met deze zomer. Door de 
te zuidwestelijke ligging 
zien storingen steeds kans 
om het Noordzeegebied 
te bereiken. Tussen de sto-
ringshaarden door is het 
zoals gezegd heel aardig 
zomerweer en van een 
slechte zomer is dan ook 
beslist geen sprake, althans 
objectief gezien. 

weerman Marc Putto 

De zomer in Zandvoort gooit geen hoge ogen dit jaar 
en is eigenlijk zo’n zomer die we in de jaren tachtig re-
gelmatig hadden. Verschilpunt echter met toen blijft 
die temperatuur. Ondanks het tamelijk matige weer 
steeds, ligt de gemiddelde julitemperatuur nog altijd 
zo’n graad boven de langjarige gemiddelden. Het aan-
tal uren met zon is ook meer dan normaal. 

Vele vrijwilligers zullen bij 
mooi weer in de tuin van de 
kerk en anders in het jeugd-
huis achter de kerk samen 

Voor het eerst wordt er een zomerbazaar in, of bij mooi weer 
rondom, de Protestantse kerk georganiseerd. Het is een aan-
vulling voor de winterbazaar die al jaren veel belangstelling 
trekt. De zomerbazaar vindt plaats op 8 augustus.

Zomerbazaar in Protestantse kerk

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Zaterdag 1 augustus bestaat

Music Store Zandvoort

5 jaar!

Reden voor een feestje!

Daarom trakteren wij elke klant
die voor € 10,-- of meer 

besteedt op een tegoedbon 
voor een ijsje bij Giraudi!

SPA & Beauty Zandvoort

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Ultieme kwaliteitstijd voor uzelf

Only Quality Has A Future
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Hogeweg 29 - 2042 GD Zandvoort
T +31(0)23 5738202
F +31(0)23 5735028

E info@alessandro-spa.nl
www.alessandro-spa.nl

wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

 
Timmer- en bouwbedrijf

voor nieuwbouw, verbouw en onderhoud
        Bel ons voor een vrijblijvende o�erte.

Timmerbedrijf van den Elshout
Brederodestraat 29
2042 BA Zandvoort

06-30665822

Sinds 1998

ook tijdens de bouwvak gaan wij door.

een gezellige rommelmarkt 
organiseren. Hier vindt u leu-
ke tweedehands spulletjes, 
spelletjes voor de kinderen, 

pannenkoeken en uiteraard 
koffie met wat lekkers en dat 
alles voor een zacht prijsje. 
Het geheel wordt opgevro-
lijkt met gezellige muziek en 
wat leuke souvenirs voor de 
gasten van buiten Zandvoort. 
De opbrengst van deze zo-
merbazaar gaat naar de 

Protestantse kerk. De bazaar 
is geopend vanaf 10.00 uur 
tot 16.00 uur en de toegang 
is uiteraard gratis. Bent u nog 
opzoek naar die speciale din-
gen die u nergens meer kunt 
vinden? Wellicht liggen ze bij 
deze zomerbazaar zomaar 
voor het grijpen!

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Twee van hun grootste wan-
delevenementen starten in 
onze woonplaats. Dat zijn 
de Kwallentrapperstocht en 
de Knoissiestocht. De start 
van beide tochten is vanuit 
de kantine van ZSC in het 
Duintjesveldcomplex. Voor 

De leden zijn verdeeld over 
vier teams die stuk voor 
stuk meedraaien in de 
KNVB competitie. De enige 
specifieke zaalvoetbal-
vereniging van Zandvoort 

de Kwallentrapperstocht 
kunt u kiezen uit de afstan-
den: 5 - 10 - 20 – 30 en 40 ki-
lometer. De Knoissiestocht 
gaat over 5 - 10 - 15 of 25 
kilometer. Ook de tocht van 
het 40-jarig jubileum, waar-
aan deelnemers vanuit heel 

richt zich nu 
hoofdzakelijk op 
het dames en 
veteranen zaal-
voetbal. De  ve-
teranenteams 1, 
2 en 3 komen uit 
in de 10e klasse  
(veteranen) en  
spelen in een  
‘puur’ Zand-
voortse poule. 

Dat wil zeggen dat ze, sa-
men met veteranenteams 
van SV Zandvoort en ZSC in 
een ‘eigen’ competitie uit-
komen waarbij zowel de 
thuis- als de uitwedstrijden 

wandelsportvereniging EMM Fc Zandvoort Noord
Europa meeliepen, startte in 
Zandvoort vanuit de Korver 
Sporthal. Meer dan genoeg 
argumenten dus om in deze 
rubriek deze vereniging in de 
spotlights te zetten.

Wandelspor tvereniging 
EMM is niet alleen maar 
bekend om zijn mooie wan-
deltochten. Het is een echte 
gezelligheidsclub die regel-
matig ook ander activitei-
ten ontplooid. Zo is er vorig 
jaar een klaverjasmarathon 
gespeeld die in Zandvoort 
georganiseerd werd. Ook 
zijn de kienavonden legen-
darisch. Tevens kunnen le-
den gebruikmaken van de 
mogelijkheid om met de 
bus buitenlandse reisjes te 
maken, of naar tochten van 
zusterverenigingen te gaan, 
gezelligheid troef dus! Kijkt 
u eens op www2.emmistof.
nl voor meer informatie.

hoofdzakelijk op woens-
dag- en vrijdagavond in de 
Korver Sporthal worden 
afgewerkt. Het op dit mo-
ment enige damesteam 
van de vereniging komt 
uit in de derde klasse. Bij 
FC Zandvoort Noord staat 
het plezier in het zaalvoet-
bal voorop. De prestaties 
komen op de tweede 
plaats.

Het bestuur van FC Zand-
voort Noord heeft ook op 
de recessie ingespeeld 
en gemeend de leden, en 
eventueel nieuwe leden, 
een korting op de contri-
butie te geven van maar 
liefst € 20. In plaats van € 
85 is de contributie voor 
het seizoen 09-10 vast-
gesteld op € 65! Meer 
informatie kunt u krijgen 
via fczvn@casema.nl of de 
website www.fczvn.nl.

Misschien een vreemde eend in de bijt is Wandelsportver-
eniging EMM. Waarom, horen wij u al vragen. Welnu, deze 
vereniging is niet in Zandvoort gevestigd maar in Heem-
stede en dat maakt het in deze rubriek een klein beetje 
vreemd. Toch heeft WSV EMM meer met onze woonplaats 
te maken dan alleen maar leden uit Zandvoort. 

FC Zandvoort Noord is de enige en oudste zaalvoetbal-
vereniging van Zandvoort. De club is opgericht in 1976 en 
aangesloten bij de KNVB. In de tijd dat er nog veel meer ge-
zaalvoetbald werd was FC Zandvoort Noord een bloeiende 
vereniging. Nu zijn er nog een veertigtal leden aangeslo-
ten. De laatste paar jaar heette zaalvoetbal officieel futsal, 
de KNVB heeft dat weer teruggedraaid.
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Bali Bajes!
Stel je eens voor dat je met 
een groepje vrienden naar Bali 
afreist om vakantie te vieren. 
Naast een volgepakte koffer 
neem je ook je bodyboard mee, 
want Bali staat bekend om de 
hoge golven. Je hebt er echt zin 
in! Aangekomen op het Balinese 
vliegveld van Ngurah Rai Airport 
vraagt de douane of ze je bagga-
ge mogen inzien. Inclusief je bo-
dyboardtas. Nietsvermoedend 
stem je hiermee in. Je hebt toch 
niks te verbergen? Dan wordt 
je ergste nachtmerrie werke-
lijkheid: een zak met 4 kilo ma-
rihuana is verstopt in je body-
boardtas. Dit overkwam de toen 
28-jarige Australische schoon-
heidsspecialiste Schapelle Corby 
in oktober 2004. Schapelle werd 
meteen gearresteerd. Een half-
jaar later moet ze voor de rech-
ter verschijnen. Schapelle houdt 
vol onschuldig te zijn. Al het be-
wijsmateriaal waaruit haar on-
schuld blijkt wordt vernietigd. 
Belangrijke getuigenverklarin-
gen worden geweigerd. Net als 
het afnemen van vingerafdruk-
ken en het bekijken van beveili-
gingsopnamen op het vliegveld 
van vertrek en aankomst. Na 
een schijnproces, waarbij ze 
geen enkele kans maakt, wordt 
Schapelle veroordeelt tot 20 jaar 
cel in de beruchte gevangenis 
Kerobokan op  Bali. Hier moet 
ze haar veel te kleine cel delen 
met veertien andere gevange-
nen. Tot op de dag van vandaag 
leeft Schapelle in onmenselijke 
omstandigheden tussen die-
ven, verkrachters, moordenaars 
en terroristen. Samen met haar 
familie en vrienden blijft ze elke 
dag strijden om te overleven en 
vechten voor haar vrijlating. Dit 
is het waargebeurde verhaal 
van Schapelle Corby. Nog nooit 
heeft een boek zoveel indruk op 
mij achtergelaten. ‘Bali Bajes’ is 
geschreven aan de hand van de 
vele interviews die journaliste 
Kathryn Bonella met Schapelle 
in de gevangenis voerde. Ik las 
het in een dag uit. Het is onge-
loofelijk wat je allemaal leest! 
Laat het een waarschuwing 
zijn voor iedereen die nog op 
vakantie gaat: laat al je baggage 
sealen en zet er sloten op. Zorg 
ervoor dat niemand in je 
bagage kan komen!  Je 
weet het maar nooit!  

column

“Welke plek in Zandvoort ver-
dient een facelift?” Dit vroeg de 
gemeente Zandvoort aan haar 
burgers (idee van inwoner en 
kunstenaar Ton Timmermans). De 
gemeente luistert hiermee naar 
de tips en ideeën van de inwoners 
zelf over het verbeteren van de 
openbare leefomgeving. Het bes-
te en origineelste uitvoerbare idee 
zal worden gerealiseerd. Inzen-
ders dienen zich wel aan een aan-
tal regeltjes te houden, het mag 
niet meer dan € 10.000 kosten bij-
voorbeeld en het mag niet onder-
deel zijn van een al bestaand plan. 
Op de website van de gemeente 
Zandvoort kan je meer lezen over 
alle inzendingen, hun beoorde-
lingen door de jury en welke drie 
ideeën genomineerd zijn. Wij zijn 
benieuwd welke plekken in Zand-
voort het panel van deze week 
graag gerestyled ziet. 

“welk plekje in Zandvoort zou jij een facelift willen geven en waarom?”

De stelling:Talk of the town

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkt bij Sunparks Zandvoort en is organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:
“Van mijn mag de Haltestraat een facelift krijgen. Elk weekend een gesloten Haltestraat zou mooi 
zijn! De gezellige terrasjes uitbreiden en gezellige straatmuzikanten laten spelen. En doordeweeks een 
tweerichting verkeersbaan voor fietsers! Niet alleen het Gasthuisplein en het Raadhuisplein moeten 
leven maar geheel Zandvoort.”

Lenna van den Haak, 29 jaar en journalist:
“Ik zou graag het plein aan de Flemingstraat (Vomarpleintje) willen veranderen. Ten eerste zou ik er 
heel graag een overdekte scooter-, rollator- en fietsstandplaats willen zien. Om het plein meer kracht bij 
te zetten zou ik er in het midden een aantal grote mooie tafels en stoelen willen neerzetten waar alle 
Zandvoorters aan kunnen zitten. Elk tafelblad heeft een spel als blad (dammen, schaken). Iedereen moet 
er wel zijn vuil kwijt kunnen, dus een aantal mooie grote modieuze prullenbakken zouden goed staan. 
Kortom, voor zowel jong als oud leuk om buiten te genieten van een hapje, drankje en een spelletje.”

Peter Koolstra, 21 jaar, werkzaam als Hbo-verpleegkundige in het psychiatrisch ziekenhuis in Voorhout:
“Het klinkt misschien een beetje cliché, maar de middenboulevard is naar mijn idee toch
echt wel toe aan een facelift. Ik weet dat de gemeente bezig is om dit gedeelte van Zandvoort een nieuw 
gezicht te geven, maar daar mogen ze wat mij betreft wel even een rap tempo achter gaan zetten! 
Hopelijk kunnen we binnenkort tippen aan de boulevard van pakweg Scheveningen. Dat zou niet gek zijn!”

Su
ti

ah

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Harry Potter and 

the Half-Blood Prince

Als Harry, Ron en Her-
melien aan hun zesde jaar 
aan Hogwarts beginnen, 
komt Harry in het bezit 
van een geheimzinnig, 
volgekladderd toverdran-
kenboek, wat ooit het 
eigendom is geweest 
van de onbekende Half-
Blood Prince. Wat moet 
Harry doen met de af 
en toe wel erg obscure 
spreuken die het boek 
vermeldt? En ondertus-
sen heeft hij te kam-
pen met een moeizaam sociaal leven 
en laat Dumbledore hem stukje bij beetje informatie zien 
over het duistere verleden van Voldemort. Deze lessen van 
Dumbledore zullen leiden tot het grootste geheim van de 
duistere heerser en het zal Harry helpen om te overleven.

Zondag

08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz  
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland  
17:00 uur De Avond  
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi  

Maandag

08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur Muziekkoerier  
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag

08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag

08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag

08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop  

Vrijdag

08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard  
15:00 uur Eurobreakdown  
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT  

Zaterdag

08:00 uur Toebak Leeft?  
10:00 uur Goedemorgen Zandvoort  
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zandvoort op Zaterdag  
17:00 uur Roy on-air (h)
19:00 uur Eurobreakdown (h)
21:00 uur Alternative FM
23:00 uur Night Walk  

24 uur per dag on air!
106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

radio + tv

 

I Know where It’s @

Ben jij een echte festivalganger? Krijg je er maar geen genoeg van? Ga dan zater-

dag 8 augustus naar het Amsterdamse Sloterpark voor het Loveland Festival! Er is 

van alles te beleven, zien en te doen. Op maar liefst zeven podia, eentje meer dan 

vorig jaar, kun je lekker uit je dak gaan op muziek van DJ’s van over de hele wereld!

Zinderende Zomer Tip

Loveland Festival 2009 heeft niet alleen een extra podium, maar ook de locatie 
aan het natuurgebied is uitgebreid met een nieuw stuk ongerept gebied. Bij het 
‘T-Dansant’ podium komt zelfs een zwembad, zodat je in het water liggend lekker 
kan relaxen en genieten van het live optreden van superstar DJ Erick Morillo. Het 
hoofdpodium ‘Fire! stage’ is verhuist naar het nieuwe gedeelte van het Sloterpark. 
Verder wordt er dit jaar bij de ‘Beach Arena’ disco en electro gedraaid. Tevens is er 
een talentenpodium bijgekomen: ‘Underground Puppies stage’. De  techno line-up 
is te vinden in de ‘Rise Arena’. Reden genoeg om naar de verkooppunten te rennen 
om nog snel even tickets te halen. Het festival duurt van 10.00 tot 23.00 uur. Wil 
je meer weten over de Dj’s, line-up en het festival? Check: www.lovelandfestival.nl.

Locatie: President Allendelaan 3, Amsterdam (Sloterparkbad)
Voorverkoop: www.lovelandfestival.nl, alle Free Record Shop 
               en Primera filialen in Nederland. Prijs: € 55,- 

Vrijdag 31 juli t/m zondag 2 augustus: 
Jazzfestival in Zandvoort! Op vrijdag 31 juli gaat het 
Jazzweekend van start in 10 cafés in het dorp (o.a. Café 
Neuf, Yanks Saloon, Danzee en Chin-Chin). Zaterdag is het 

Gasthuisplein vanaf 20.00 uur het Jazzpodium, met Gé 
Titulaer (vader van Boris) en de Amerikaanse tenor-

saxofonist Scott Hamilton. Zondag is de afsluiting 
van het Jazzweekend met ‘Jazz at the Beach’, bij Take 
Five aan Zee en Beach Club Tien. 

Zaterdag 1 augustus: 
Iedere zaterdag deze zomer is er bij strandpaviljoen 
Club Maritime een strandfeest met muziek uit de 
jaren 70, 80 en 90. Swingsteesjun biedt een lekkere 
mix van disco, funk, soul, dance en swinghits. Entree 
is € 9,-. Het feest duurt van 19.00 tot 00.00 uur. 

Zondag 2 augustus: 
Deze zondag vindt het Kunstfestijn plaats in het 
Muziekpaviljoen op het Raadhuisplein vanaf 13.30 
uur. Afgelopen zondag kon helaas niet doorgaan 
vanwege te weinig aanmeldingen in de categorie 
8 tot 15 jaar, maar 2 augustus kunnen alle talent-
volle deelnemers zich laten horen (t/m 25 jaar). Een 

waar kunstfestijn met zang, dans, rap, theater. De jury 
bestaat uit actrice Monique van der Werff, dichter/
schrijver Marco Termes en dorpsomroeper Klaas Koper.

Zondag 2 augustus: 
Een fantastische line-up bij Beachclub Vroeger 
(Bloemendaal) deze zondag. Benny Rodriques, Marc 
Benjamin, Alvaro en Jean staan o.a. achter de draai-
tafels tijdens het feest ‘Nope is Dope’. De DJ’s begin-
nen al om 14.00 uur, een kaartje voor deze middag/
avond kost € 10,-. 

 Het bestuur van de 
Kortebaandraverij

wil hierbij alle sponsors bedanken die hebben 

meegewerkt aan het welslagen van de 35e 

Kortebaandraverij die op 16 juli werd gehouden.

Dankzij uw financiële bijdrage was het weer 

mogelijk om deze draverij te organiseren en

wij zijn u zeer dankbaar voor uw steun.

Mede door het ideale weer was het evene-

ment opnieuw een groot succes waar de vele 

toeschouwers enorm van hebben geno-

ten. We kijken er met plezier op terug.

Bestuur Stichting Kortebaandraverij 
Amsterdam Beach 

ZFM Zandvoort 
zoekt vrijwilligers 

De lokale zender ZFM Zandvoort wil graag het laatste 
nieuws bij de luisteraar en kijker thuisbrengen. Daarom 
is ZFM voortdurend op zoek naar  nieuwe vrijwilligers die 
een deel van hun vrije tijd willen steken in de leuke, span-
nende en inspirerende lokale omroep van Zandvoort.

Ben je gek op media en wil 
je ZFM Zandvoort ondersteu-
nen op redactioneel, tech-
nisch of op andere gebieden, 
neem dan gerust contact op 
met bestuur@zfmzandvoort.
nl. Bij ZFM Zandvoort  werk 
je in een leuk team met in-
middels zo’n 50 vrijwilligers, 
die hun sporen al hebben 
verdiend op het gebied van 
radio, internet en tekst tv.

Jong of oud, het maakt 

niet uit. ZFM biedt alle 
vrijwilligers een goede 
plek binnen de lokale om-
roep. Op 9 augustus houdt 
ZFM Zandvoort een open 
dag. De deuren aan het 
Gasthuisplein (Kruisstraat 
2a) staan dan voor alle ge-
interesseerde geopend om 
een kijkje te nemen achter 
de schermen bij de lokale 
omroep van Zandvoort. 
Meer informatie vind je op  
www.zfmzandvoort.nl. 



18

Zandvoortse Courant • nummer 31 • 30 juli 2009

19

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

BreinbrekerBreinbreker
Breinbreker Breinbreker

   10 28     6 8

 11         12 25\11    

 6   26 11\12        

   24      20  

   23    9\16      

   15   15\12        

   13 15\21           8

 26           8   

 12           9

 EFE   aac   FHE  
    -   =    
  -   +   -  
  GFK   aBE   FJD  
    +   =    
             
  BcD   JDE   KK  
    -   =

     10 28         6 8

 11 8 3     12 25\11 5 6

 6 2 4 26 11\12 3 6 1 2

   24 7 1 2 9 5 20  

   23 8 6 9 9\16 9 7  

   15 6 9 15\12 7 2 3  

   13 15\21 8 7 2 3 1 8

 26 9 7 2 8   8 5 3

 12 4 8       9 4 5

 989 - 110 = 879
          -   +   -

 685 + 139 = 824
         
 =   =   =
 304 - 249 = 55

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

De oplossing staat onderaan deze pagina

De oplossing staat onderaan deze pagina

Een 55-jarig huwelijk, een Smaragden huwelijk, is al redelijk bijzonder. Maar hoe vaak 
zal het voorkomen dat 3 echtparen in de zelfde week trouwden? Zij kenden elkaar 
van de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB). In 1954 werden deze drie stelletjes in een 
week tijd, op 27 en 29 juli (2x), in de echt verbonden door ambtenaar van de burger-
lijke stand Piet van der Mije. Een zeer bijzondere gelegenheid waar wij nu, exact 55 
jaar later, graag aandacht aan geven.

Carel Kras en Thea Kras - van Staveren
Thea en Carel leerden elkaar dus kennen bij de red-
dingsbrigade. Thea: “Hoewel het van huis uit mij, als 
katholiek meisje, verboden werd om lid te worden van 
een vereniging van ‘andersdenkenden’, liet ik mij daar, 
eigenwijs als ik ben, niet door tegenhouden. Ik kreeg 
van mijn broer Theo regelmatig een klap voor mijn kop, 
als hij merkte dat ik toch was geweest.” Ze kwam in 
1949 als 17-jarige bij de ZRB en is tot 1997 lid gebleven. 
Carel verhuisde in 1947, als 15-jarige, van Den Helder 
naar Zandvoort. Bij de ZRB zochten ze een roeier. Hij 
had dat in Den Helder bij de vissers geleerd en zo kwam 
hij bij de ZRB. Carel is nog steeds, dus al 62 jaar lid en 
heeft diverse, vooral technische functies bekleed bij de 
landelijke Kon. Ned. Bond tot Redden van Drenkelingen. 
In 1954 kregen Thea en Carel, door loting, een huisje van 
Onderling Hulpbetoon aan de Kanaalweg toegewezen. 
Zij moesten toen snel trouwen, anders ging het aan hun 
neus voorbij. Zij trouwden op 29 juli. Het huwelijk werd 
gezegend met de komst van 4 zonen. Carel heeft altijd 
in de techniek gezeten en Thea heeft 21 jaar als ver-
pleegkundige in de Clarakliniek en later de Janskliniek 
gewerkt. Ondertussen hebben zij nu alweer 11 kleinkin-
deren. Zij zijn altijd heel actief geweest. Toertochten 
naar Duitsland en Frankrijk op de fiets en ook wandelen 
werd fanatiek beoefend. Tegenwoordig maken zij hun 
uitstapjes per trein en Thea zwemt nog 4x per week.

Dick Doornekamp en Nel Doornekamp – Terol:
Ook zij kenden elkaar al van voor de ZRB periode. Dick 
kwam als 13-jarig jochie al over de vloer bij de fami-
lie Terol. Hij was bevriend met de broer van Nel. Toen 
die emigreerde, bleef hij toch langskomen, omdat hij 
een oogje op Nel had. Zij was leidster bij de padvin-
derij ‘De Driehoekjes’. Dick was lid van de Christelijke 
Jongemannen Vereniging. Samen waren ze al jong lid 
van de ZRB. Toen Dick en Nel in aanmerking kwamen 
voor een bovenwoning aan de Zandvoortselaan, moes-
ten ook zij snel trouwen en wel op 21 juli. Zij kregen twee 
zonen en ondertussen hebben ze vier kleinzonen en een 
kleindochter. De ZRB en het Rode Kruis slokten veel van 
hun vrije tijd op. Zij waren altijd te vinden op de posten 
van de ZRB of op het circuit. Nel belandde in de zieken-
verzorging in het Huis in de Duinen, doordat zij daar haar 
opleiding voor het Rode Kruis had gevolgd. Later heeft 
ze nog enkele jaren met veel plezier gewerkt in Nieuw 
Unicum. Dick was 23 jaar coupeur bij de firma Kerkhoven 
(overhemden en blouses). Daarna was hij 17 jaar bode op 
het Raadhuis, een bekend gezicht in Zandvoort dus. Zijn 
hobby was de tuin met veel plantjes en bloemen. Helaas 
heeft Dick nu meer verzorging nodig en verhuisde re-
centelijk naar het Huis in de Duinen, waar Nel ook een 
groot deel van de dag doorbrengt. Samen gaan ze er 
regelmatig op uit. Dick met de scootmobiel en Nel op 
de electrofiets.

door Agaath de Goede

Veel Zandvoortse jongeren waren destijds lid van de Zandvoortse Reddingsbrigade 
(ZRB) en deden mee aan de opleiding voor het Kustwachtdiploma. Zo ook Carel Kras, 
Thea van Staveren, Theo v.d. Koekelt, Sjaan de Jong, Dick Doornekamp en Nel Terol. 
Door omstandigheden trouwden zij toevallig in dezelfde week.

500 gr. tofu,
4 etl. sojasaus,
4 etl. azijn,
4 etl. tomatenketchup,

zout, peper,
1 thl. gemberpoeder,
2 fijngesneden gem-

berbolletjes,

1/2 thl. cayennepeper,
2 etl. gembersiroop,
2 etl. droge sherry,
maïzena.

Bereiding:
Snijd het blok tofu in plakjes van ca. 3/4 cm, snijd die weer in vieren en leg ze in een diep bord. 
Maak een marinade door sojasaus, azijn, ketchup, zout, peper, gemberpoeder, cayennepeper, 
gemberstukjes, gembersiroop en sherry goed te mengen. Giet het mengsel over de tofublokjes 
en laat de marinade ongeveer een uur staan. Schep de blokjes uit de marinade, dep ze droog met 
keukenpapier en bak ze in de olie lichtbruin. Leng de marinade aan met wat water, breng dit aan de 
kook en bind het geheel met maïzena. Serveer de tofu en de saus met mie en Chinese koolsalade. 

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept
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Vlnr. de drie echtparen Kras, Doornekamp, v.d. Koekelt

Drie Zandvoortse echtparen trouwden in dezelfde week

Allemaal denken ze met veel plezier terug aan de tijd bij de ZRB. Als ze elkaar ergens in het dorp tegenko-
men, is er niemand meer die op de tijd let. Dan zijn het gewoon leeftijdgenoten, die herinneringen opha-
len. Drie verhalen van Zandvoortse echtparen, die met volle teugen genieten in hun geliefde Zandvoort!

Ook in het Dierentehuis Kennemerland te Zandvoort is het vakantietijd! Geen files op de 
Nederlandse wegen, maar wel voor de ingang van het Dierentehuis. Zowel het asiel- als 
het pensiongedeelte zitten barstensvol viervoeters. 

Dierentehuis schreeuwt om vakantiehulp

Op dit moment worden er 
ruim 300 dieren verzorgd. 
De dieren hebben het er erg 
naar hun zin. Voor de verzor-
gers is het echter flink aan-
poten geblazen. Daarom 

zijn ze voor de vakantiepe-
riode dringend op zoek naar 
vrijwillige collega’s. 

Dus mensen die een groot 
hart voor dieren hebben 

De ZandvoortPas
Ook tijdens de zomermaanden

alleen maar voordelen
Veel gerenommeerde ondernemingen in Zandvoort zorgen er voor 

dat o.a. winkelen, uitgaan en eten in Zandvoort nóg aantrekkelijker 

wordt als u in het bezit bent van de ZandvoortPas

De wisselende aanbiedingen worden wekelijks bekend gemaakt  

in de speciale bijlage van de Zandvoortse courant en op  

www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

Voor slechts € 7,50 ontvangt u uw eigen, op naam gestelde ZandvoortPas, 

die geldig is t/m 31 december 2009. Maak het bedrag over naar de Zand-

voortse courant bankrekeningnummer 61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ 

en vermeld daarbij duidelijk uw naam en adres. Of doe deze volledig 

ingevulde bon in een gesloten envelop, voeg het bedrag (contant) toe en 

geef deze af bij:

• Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
• Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
• Redactie Zandvoortse Courant, Kleine Krocht 2
(De pas wordt u samen met een welkomstcadeau binnen 5 werkdagen thuisgestuurd) 

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

en niet te beroerd zijn om 
weinig romantische klussen 
als hokken boenen en poep 
scheppen aan te pakken. 
Ook heel belangrijk is dat de 
dieren en de verzorgers van 
u op aan kunnen, vrijwillig 
betekent niet vrijblijvend! 

Heeft u interesse en wilt 
u zich één of meerdere 
dagdelen beschikbaar stel-
len om met een enthousi-
ast team mee te werken 
in het Dierentehuis Ken-
nemerland aan de Kees-
om  straat 5, bel dan het 
Ken nemer Dierentehuis: 
023-5713888

Gemarineerde tofu met tomaten-gembersaus
Vegetarisch hoofdgerecht voor 4 personen

Theo v.d. Koekelt en Sjaan v.d. Koekelt – de Jong:
Dit stel trouwden een half uurtje later dan de familie Kras op 
die gedenkwaardige donderdag in 1954. Hun liefde bestond al 
voor de periode bij de ZRB. Zij hebben elkaar leren kennen tij-
dens het wekelijkse dansavondje in ‘Zomerlust’. Theo en Sjaan 
waren ongeveer 18 jaar toen zij bij de ZRB kwamen. Sjaan kreeg 
het met de paplepel ingegoten door vader Cor de Jong, die 
bestuurslid van de Reddingsbrigade en het Rode Kruis was. 
Geoefend werd er 1 keer per week: ’s winters in het Stoop Bad 
in Overveen en zomers in het Richebad. Ook zij gingen hun 
‘kustwachtdiploma’ halen. Sjaan: “Het was een roerig zeetje 
en de examencommissie, die in een roeiboot de verrichtingen 
volgde, werd al gauw een beetje misselijk en wilde zo snel 
mogelijk terug naar het strand. Dus mijn examen duurde heel 
kort en ik was toch geslaagd.” Leuke herinnering waren de roei-
wedstrijden, zowel op zee als bij het Westerdok in Amsterdam. 
Als pas getrouwd stel woonden zij in het ‘tranendal’. Theo: 
“Die benaming kwam van de buurtbewoners, toen alles nog 
in aanbouw was. Het stoof daar zo, dat zij er tranen van in de 
ogen kregen (hoewel er ook andere uitleg bestaat, red.). Ik ben 
ooit begonnen als broodbakker bij Rinkel (nu Hema) en werd 
later timmerman bij onder andere Van Sluisdam en Willem 
Dorsman.” Sjaan werkte jarenlang bij de pantoffelfabriek van 
Wil v.d. Mije in de Schoolstraat. Het echtpaar kreeg 3 meiden en 
1 jongen en ze hebben ondertussen 9 kleinkinderen rondlopen. 
Zij wonen al 43 jaar aan de Lorentzstraat. Regelmatig naar de 
zee gaan kijken is een vast ritueel.
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Gemeentelijke publicatie week 31 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 21 juli en de 
verdere in week 30 door het college genomen besluiten zijn 
28 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Commissie Welstand en Monumenten

Op 6 augustus  vergadert de Commissie Welstand en Mo-
numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

Klein Chemisch Afval 

Op zaterdag 1 augustus  haalt de ecocar van Sita weer Klein 
Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, 
Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Schoonmaak GFT-containers

Van 3 augustus  t/m 7 augustus worden de GFT-rolemmers 
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van 
uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat 
de schoonmaakploeg geweest is. Let op: dit kan ook na 17.30 
uur zijn. 

Onteigeningsplan ter uitvoering van het bestemmings-

plan ‘Kostverlorenstraat e.o.’

De burgemeester van de gemeente Zandvoort maakt be-
kend dat, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 80 van 
de Onteigeningswet en de afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht, met ingang van 30 juli 2009, gedurende 
een periode van zes weken, voor een ieder ter inzage ligt het 
onteigeningsplan ter uitvoering van het bestemmingsplan 
‘Kostverlorenstraat e.o.’, herziening ex artikel 3.1 Wet ruimte-
lijke ordening, meer specifiek de aanleg van de rotonde op het 
kruispunt van de Prinsesseweg, Haarlemmerstraat, Tolweg, 
Zandvoortselaan en de Kostverlorenstraat. Het onteigenings-
plan ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis 
(ingang Swaluëstraat 2).  

Het onteigeningsplan heeft betrekking op gronden welke 
zijn gelegen om en nabij de kruising van de wegen Prinses-
seweg, Haarlemmerstraat, Tolweg, Zandvoortselaan en de 
Kostverlorenstraat. De onteigening geschiedt ten name van 
de gemeente Zandvoort ter realisatie van een rotonde op het 
eerder genoemde kruispunt, welke planologisch is verankerd 
in het bestemmingsplan ‘Kostverlorenstraat e.o.’, herziening 
ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening.

Gedurende de periode dat het onteigeningsplan ter inzage ligt 
kunnen belanghebbenden zowel schriftelijk als mondeling hun 
zienswijze omtrent dit plan kenbaar maken. De schriftelijke 
zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad 
van de gemeente Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Ten 
aanzien van het mondeling indienen van uw zienswijze, kunt 
een afspraak maken met de heer R. van Menen, Afdelingshoofd 
Ontwikkeling en Beheer, telefoonnummer 023 – 5740231.

Ingevolge het bepaalde in artikel 10 van de Wet openbaarheid 

van bestuur zullen de onderhandelingstukken niet voor een 
ieder ter inzage liggen. Voor het inzien van het van toepassing 
zijnde verwervingsdossier dient u zich te melden aan het loket.

Afwegingsmodel handhaving kwaliteit kinderopvang 

Gemeente Zandvoort 2009

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend 
dat in de vergadering 21 juli 2009 is besloten het ‘Afwegings-
model handhaving kwaliteit kinderopvang Gemeente Zand-
voort 2009’ vast te stellen. 

Het gemeentelijk handhavingsbeleid voor de kinderopvang is 
ten opzichte van het vorige model aangepast. In het nieuwe 
afwegingsmodel zijn boetebeleidsregels opgenomen. Het 
afwegingsmodel is in alle gemeenten in Zuid-Kennemerland 
gelijk. Het afwegingsmodel handhaving kinderopvang Ge-
meente Zandvoort 2009 is in te zien op de website van de 
gemeente: www.zandvoort.nl.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Dr.C.A.Gerkestraat 27 rd, plaatsen dakkapel, ingekomen 20 
juli 2009, 2009-117Lv.
- Brederodestraat 48, doorbreken draagmuur, ingekomen 20 
juli 2009, 2009-118Lv.
- Fahrenheitstraat 72, plaatsen dakkapel, ingekomen 21 juli 
2009, 2009-120Lv.
- Kostverlorenstraat 110, plaatsen garage, ingekomen 23 juli 
2009, 2009-125Lv
- A.J. vd Moolenstraat thv huinnr.62, tijdelijk inrichten bouw-
plaats, ingekomen 24 juli 2009, 2009-127Rv.

Bentveld:
- Zandvoortselaan 285, gedeeltelijk vergroten woning, ingeko-
men 22 juli 2009, 2009-121Rv.
- Groot Bentveld 1-6, plaatsen van een beeld, ingekomen 22 
juli 2009, 2009-122Lv.
- Groot Bentveld 1-6, veranderen tuinmuur in een hek, ingeko-
men 22 juli 2009, 2009-123Lv.
- Groot Bentveld 1-6, plaatsen van een kunstwerk, ingekomen 
22 juli 2009, 2009-124Lv.

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan 

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van 
artikel 3.23 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening ontheffing 
te verlenen voor het:

veranderen van een appartementencomplex op het per-
ceel Zeestraat 71 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 
2009-109Rv1efase).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 31 juli 2009 
gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het 
gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek 

van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Monumentenvergunning aangevraagd 

Bentveld:
- Groot Bentveld 1-6, veranderen tuinmuur in een hek, ingeko-
men 22 juli 2009.
- Groot Bentveld 1-6, plaatsen van een kunstwerk, ingekomen 
22 juli 2009.

Monumentenvergunningen

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om een monumentenvergunning te verlenen voor het:

- plaatsen van nieuwe trapleuningen en een pictogrambord 
voor het invalidentoilet op het perceel Stationsplein 6 te 
Zandvoort.

- plaatsen van een dynamisch informatiemiddel over treinver-
trektijden op het perceel Stationsplein 6  te Zandvoort.

Voormelde aanvraag met het conceptbesluit liggen met in-
gang van 31 juli 2009 gedurende 6  weken ter inzage bij de 
Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk of mondeling haar/zijn zienswijze omtrent de 
aanvraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de 
rechter bovenhoek van uw brief ‘zienswijze’ te vermelden.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
Haltestraat 13, 15 en 17, bouw restaurant, twee winkels en zes 
appartementen, verzonden 24 juli 2009, 2008-087Rv1efase

Ontheffing spoorwerkzaamheden

Er is een ontheffing verleend op grond van artikel 4.1.5 van de 
APV aan BAM Rail B.V. in verband met spoorwerkzaamheden 
die plaatsvinden van 3 augustus tot 25 september 2009.

Kapvergunningen verleend 

Zandvoort:
- Kennemerweg 4, verleend per 22 juli 2009, 4 leylandii, slechte 
kwaliteit, met herplantplicht.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 
kopie van het beroepschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt griffierecht geheven.

Evenementenvergunningen verleend 

Vervolg op volgende pagina

Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse Courant 

waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen stellen. Joop 

van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablissement, gesprekken 

met de eigenaren, exploitanten of chef-koks en een analyse van de kaart u 

een beeld geven van dit restaurant. De volgorde die uw recensent aanhoudt, is 

puur willekeurig en niet beïnvloedbaar.

Het restaurant van Holland Casino Zandvoort, het Circles 
Restaurant, is nu niet direct de gelegenheid waar men aan 
zal denken bij het plannen maken om uit eten te gaan. En 
toch is dat een verkeerde gedachte. Het is een restaurant 
met een topkwaliteit in de keuken en in de bediening. Niet 
verwonderlijk als je bedenkt dat de chef-kok Patrick van 
Tiel in de beste restaurants van Frankrijk en Nederland op 
sterrenniveau heeft gekookt. Ik liet mij door hem verrassen.

door Joop van Nes

Een ongedwongen en gezellige ambiance was de eerste notitie 
die op mijn schrijfblok kwam te staan. En dat klopt. Het res-
taurant is midden in de speelzaal tegen de achterwand op een 
verhoging gepositioneerd en men heeft dus aan drie kanten 
zicht op de ‘machines’. Op tafel linnen servetten en dat is in 
mijn optiek al een grote plus waard. Mooi hedendaags bestek 
ingedekt en even mooie hedendaagse wijnglazen die het geheel 
completeren. Verder veel zilvertinten en donkere houttonen, 
kortom een restaurant dat mij aanspreekt: strak en modern.

In Circles kunt u uit een aantal mogelijkheden kiezen voor uw 
diner. Allereerst is daar de ‘normale’ kaart met voor een ieder wat 
wils in voor-, hoofd- en nagerechten. Deze kaart wordt landelijk 
gevoerd in de Holland Casino restaurants en bevat, zoals zij dat 
noemen, “classics en originals” voor hele schappelijke prijzen. In 
Circles schaamt men zich niet om een saté van hoge kwaliteit  
(€ 13,50) te serveren. Daarnaast staat even zo vrolijk een prach-
tige gegrilde sukade van het Amerikaans Angus Beef geserveerd 
met geroosterde groenten, Rosevale aardappeltjes en knoflook-
olie voor € 19,50 op de kaart. Sliptongetjes uit de boter met 
salade, remouladesaus en frites heeft u al voor € 23,50. Naast 
deze ‘normale’ kaart kunt u ook uw eigen menu samenstellen 
vanaf het ‘Blackboard’, een aantal gerechten buiten de kaart om. 

Het voorgerecht was al een indicatie. Op een mooi bord lag een 
laagje dungesneden, gemarineerde buffelmozzarella. Daarop 
een prachtige salade met snijbiet, gegrilde trostomaatjes, flin-
terdun gesneden Parmaham en zomerbiet. Dat alles werd ver-
gezeld door een zeer smaakvolle balsamicodressing. Een fris, 
niet te groot entree: een ‘hongeropwekker’ als het ware. Ernaast 
kwam vers bruin stokbrood, warm wit stokbrood en quenelle 
heerlijke zachte (!) boter. 

Als pièce serveerde Van Tiel een prachtige, gegaarde lamsschou-
der, die nog even een ‘tikkie’ heeft gekregen op de gril. “We garen 
de schouder in de lamsbouillon tot die bijna uit elkaar valt. Dan 
nog even voor een mooi streepje op de gril en serveren met 
couscous die met traditionele kruiden op smaak is gemaakt. 
Daar doen we geroosterde groenten bij en maken het helemaal 

Zandvoort à la carte

circles Restaurant
Topkwaliteit voor een mooie prijs

af met een jus die gemaakt is van de lamsbouillon”, zegt Van Tiel 
enthousiast. Ik word er ook enthousiast over. Wat een diversiteit 
aan smaken, wat een vakmanschap steekt er in dit gerecht 
alleen al. Die couscous, daar wil ik wel het recept van hebben! 

Het dessert was een plaatje. Eindelijk een chef die gerechten 
hun eigen smaak durft te laten behouden en niet kwistig met 
de suiker strooit als hij rabarber bereidt: rabarber dus die naar 
rabarber smaakt; rins en ‘Hollands’. Daarbij kwam een uitste-
kend bolletje aardbeien sorbetijs. In een derde schaaltje lag een 
stukje zelfgebakken (uiteraard zou ik zeggen) boterkoek dat als 
tegenpool wat citroenkwark mee had gekregen. Niet alleen een 
plaatsje op het bord, ook in de mond ontstond een ‘plaatje van 
smaken’, dat kunt u zich voorstellen. En als u dan kijkt wat zo 
een geweldige maaltijd kost dan valt dat zeer zeker mee; voor 
het bovenbeschreven menu betaalt u slechts € 33,50!

Dit alles werd door een vakbekwame bediening geserveerd, die 
bij ieder gerecht uitlegde wat er op het bord lag: prima, zo hoort 
het! Daarnaast zeer innemend en niet te pas en te onpas komen 
vragen of alles wel in orde is, nog iets waaraan je kwaliteit kunt 
meten. Zij kunnen u ook een goed advies geven voor de wijnen 
die bij de gerechten kunnen worden geschonken.

Ten slotte bieden de restaurants van Holland Casino in heel 
Nederland deze zomer, tot 1 september, nog een speciaal 
Summer Menu. Drie gangen met een vast voorgerecht, gebak-
ken tongfilet op een frisse salade met citroendressing, een 
keuze uit drie hoofdgerechten, geroerbakken puntjes ossenhaas 
met aceto balsamicosaus; geroerbakken gamba’s met schuim 
van kreeft of een combinatie van beide. Het dessert bestaat uit 
een ijskoude cappuccino van meloen met tartaar van meloen 
en meloen sorbetijs voor € 32,50.

Het Circles Restaurant is dagelijks van 17.00 tot 02.00 uur open 
voor zowel een kleine hap als een groot diner. Heel populair 
is de dagschotel die voor € 11 wordt aangeboden. Als u een 
‘Favourites kaart’ hebt kost die nog maar € 8! En dan nu het 
allermooiste: als u reserveert in het Circles Restaurant, en dat 
wordt sterk aangeraden, hoeft u geen entree voor het casino te 
betalen! Kunt u zo, na u te hebben gemeld, doorlopen zonder te 
betalen! Spaart mooi € 5 per persoon! U zult mij er zeker nog 
vaker tegen kunnen komen.

Maandag 7 september zal Zandvoort weer in het teken 
staan van rolstoelen, rollators en scootmobiels. Pluspunt, 
Stichting Zorgcontact, Nieuw Unicum, De Key en Circuit Park 
Zandvoort slaan deze dag hun handen opnieuw ineen en or-
ganiseren voor de tweede maal de Mobiliteitsdag. Het eve-
nement is voor iedereen in Zandvoort e.o. die zich voortbe-
weegt in een rolstoel, scootmobiel, rollator of iets dergelijks.

Onze plaatsgenoot Ronald Stokman heeft zich voor de 
tweede keer in successie gekwalificeerd voor het grootste 
golftoernooi van Nederland, het KLM Open. Evenals vorig 
jaar had hij een play-off nodig om zich te kwalificeren.

Mobiliteitsdag op circuit 
Park Zandvoort

Zandvoorter in KlM Open

De prominentenrace is een leuk onderdeel van de dag

Ronald Stokman

Tijdens de Mobiliteitsdag 
kunnen de bezoekers deelne-
men aan een behendigheids-
parcours, een rolstoel race 
(handmatig & elektrisch), 
scootmbiel race en rollator 
race. Voor alle deelnemers 
aan de wedstrijden wordt 
een lunch aangeboden en 
er zal in de middag ook aan 
entertainment worden ge-
dacht. Het is de bedoeling 
dat de dag wordt afgeslo-
ten met een celebrity race. 
Bekende Zandvoorters zul-
len daarin tegen elkaar gaan 
strijden in een rolstoel of 

scootmobiel. De gesprekken 
hiervoor zijn al in volle gang. 

Voor het publiek is er ge-
noeg te doen, natuurlijk kan 
men kijken naar de verschil-
lende races en hun favorie-
ten aanmoedigen. Maar er 
zullen ook demonstraties 
zijn van diverse fabrikanten 
die hun aanbod op gebied 
van alternatief vervoer zul-
len tonen. Belangstellenden 
die mee willen doen aan de  
verschillende race onderde-
len kunnen zich aanmelden 
bij Pluspunt. 

Samen met Jan Willem van 
Hoof, Sander van Duijn en 
Ruben Wechgelaer was 
Stokman op de nieuwe 
Groesbeekse baan van het 
Rijk van Nijmegen op 69 ge-
eindigd waardoor de play-off 
noodzakelijk werd. Al op de 
eerste extra hole sloegen 
zowel Stokman als Van Hoof 
zich door middel van een 
birdie naar de baan van de 
Kennemer Golf & Country 
Club waar het KLM Open 
gespeeld zal gaan worden. 
Van Duijn viel na de tweede 
extra hole af. 
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autoMaxx versus Dutch Power Pack 
dit weekend in Zandvoort

Zweed zegt af voor KlM Open

SV Zandvoort in HD cup

Indelingen voetbalcompetitie

 Dutch GT4 komt weer naar Zandvoort | Foto: Chris Schotanus

Robert Karlsson

Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
De Salon
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
HM Sportopvang
Hugoos
Hypotheekshop
Jan Drommel
Music Store
P. van Kleeff

Administratiekantoor K. Willemse
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Algemene uitvaartbege-
leiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bar Dancing FAME
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Koper
Café Oomstee

adverteerders
Pluspunt Boomhut
Riche aan Zee
Sea Optiek
Smulhouse Allessandro
SMV Computerreparaties  
St. Kortebaandraverij 
Amsterdam Beach
Stox
Timmerbedrijf van den Elshout
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
VVV Zandvoort/
Zandvoort (A)Live

autosportgolf

voetbal

Het aankomende weekend strijkt een uniek evenement neer op het Circuit Park Zand-
voort. De AutoMaxx versus DPP laat verschillende facetten van de autosport en autowe-
reld zien. Het magazine AutoMaxx is een toonaangevend tijdschrift op het gebied van 
lifestyle, performance, car audio en events. Het DPP is het Dutch Power Pack waarin de 
belangrijkste nationale raceklassen in zijn vertegenwoordigd. In de DPP zitten de Dutch 
GT 4, de Toerwagen Diesel Cup, de Formido Swift Cup en de DunlopSportMaxxClioCup.

De nummer 1 van de Europese Tour van 2008, de Zweed 
Robert Karlsson, heeft zich af moeten melden voor het 
KLM Open dat 20 augustus van start gaat op de baan van 
de Kennemer Golf & Country Club. Vrijdag bleek bij onder-
zoek in het ziekenhuis dat zijn oogblessure langer herstel 
nodig heeft dan hij gehoopt had. 

Onlangs zijn de indelingen voor de jaarlijkse Haarlems Dag-
blad Cup bekend gemaakt. de zaterdagvoetballers spelen 
in poule C tegen VVC 9 (za), Hillegom (zo) en EDO (za). Hun 
collega’s van het zondagelftal spelen in poule I tegen Wa-
terloo (zo), Terrasvogels (zo) en Olympia Haarlem (za).

De indelingen voor de competitie 2009/2010 zijn onlangs door de KNVB vrijgeven. Het 
eerste elftal van de zaterdagafdeling van SV Zandvoort is ingedeeld in de 2e klasse A van 
de afdeling West 1. Het zondagelftal is ingedeeld in de 5e klasse D, eveneens van de afde-
ling West 1.

Zandvoorters succesvol tijdens Madeleine v.d. Hurk toernooi
Vooral de finale in de klasse 
jongens tot en met 14 jaar 
was er van een spannende 
partij te genieten. Zandvoorter 
Olivier Krabbe had veel moeite 
met zijn tegenstander Oscar 
Hornstra uit Assen. De veel 
langere Krabbe verslikte zich 
in de eerste set in zijn oppo-
nent en verloor die met 4-6. De 
tweede echter begon Hornstra 
tegen zichzelf te spelen waar-
door hij zichzelf helemaal uit 
zijn spel haalde en de set kans-
loos met 6-0 verloor. In de der-
de set herpakte hij zich maar 
na drie dubbele opslagfouten 
in de vijfde game was hij weer 
terug bij ‘af’ en kreeg onze 
plaatsgenoot de overhand. 
Hornstra was dermate van 
slag dat hij op een gegeven 

moment van bondsgedele-
geerde  Joop Baar, die de gang 
van zaken op tennispark De 
Glee al 4 jaar beoordeeld, een 
officiële waarschuwing kreeg 
voor ‘onwelvoeglijke taal’. Dat 
was het moment waar Krabbe 
op had gewacht. Bij de stand 
van 5-4 en 40-30 op eigen 
service produceerde hij een 
bijkans onmogelijke passing 
en sloot de partij winnend af.

Een ander Zandvoortse win-
nares was Natasja van Gennip 
in de categorie meisjes tot 
en met 16 jaar. Ook zij had 
het moeilijk maar won toch 
in drie sets van Zoë Janssen: 
3-6, 6-3 en 6-2. In haar eigen 
categorie, meisjes tot en met 
14 jaar, werd zij derde. In de 

Het jaarlijkse Madeleine v.d. Hurk Jeugdtoernooi, een nationaal K4 tennistoernooi van 
Tennisclub Zandvoort (TCZ), beleefde de afgelopen weken het eerste lustrum. In een K4 
toernooi kunnen jeugdige tennissers punten verdienen voor de nationale ranglijsten in de 
leeftijdsklassen tot en met 12, 14 en 16 jaar. De spelertjes kwamen uit heel het land. Maar 
liefst zes leden van TCZ wisten het toernooi in hun eigen categorie winnend af te sluiten.

tennis

categorie meisjes dubbel tot 
en met 16 jaar pakte zij met 
haar Amsterdamse partner 
Demi Bosse eveneens de 
eerste plaats. Natasja’s broer 
Maarten van Gennip won de  
categorie jongens tot en met 
16 jaar. Zijn tegenstander 
Casper Stumpel moest hal-
verwege de tweede set bij een  
stand van 6-3 en 3-0 voor zijn  
tegenstander opgeven. Naar 
eigen zeggen was hij al ziek 
aan de finale begonnen. Nog 
een eerste plaats was er voor 
het Zandvoortse duo Dewi 
Duijn/ Sterre Kroon te note-
ren. Zijn stuurden hun tegen-
standers in de finale meisjes 
dubbel tot en met 12 jaar, hun 
tegenstanders met 6-1, 2-6 en 
6-4 terug naar huis.Zandvoorter Olivier Krabbe wint zijn toernooi

Het komende weekend zul-
len AutoMaxx en het DPP de 
handen in één slaan, waarbij 
niet alleen enkele raceklas-
sen uit het DPP te zien zijn, 
maar ook actie elementen uit 
AutoMaxx die op het circuit 
het bekijken waard zijn.

De duurste raceklasse die  
op het circuit te zien zal zijn, is 
de Dutch GT 4. Tijdens de laat-
ste races op het Bel gische cir-
cuit van Spa Francorchamps 
hebben Sebastiaan Bleeke-
molen en Zandvoorter Danny 
van Dongen beide een race 
gewonnen. Koploper in het 
kampioenschap is Christiaan 
Frankenhout, op 18 punten 
gevolgd door Jeroen Bleeke-
molen.

In de Formido Swift Cup 
gaat de strijd tussen Marcel 
Dekker, Jeroen Slaghekke en 
Pieter Schothorst. De laat-
ste heeft een behoorlijke 

Toernooidirecteur Daan 
Slooter: “Het is bijzon-
der jammer voor het KLM 
Open dat Robert Karlsson 
niet mee zal spelen op de 
Kennemer dit jaar. Het is een 
van ’s werelds beste golfers 
van dit moment en wij wa-
ren blij dat hij zijn kunnen 

Voor het zaterdagelftal is de 
eerste wedstrijd op 11 au-
gustus, thuis om 19.30 uur 
tegen VVC uit Nieuw Vennep. 
Vervolgens op zaterdag 15 

2e klasse A
Amstelveen, Castricum, CSW, HBOK, HCSC, 
Kennemerland, Marken, Monnickendam, 
Overbos, Voorland, SV Zandvoort en ZOB.

voorsprong op Dekker en 
Slaghekke die respectievelijk 
tweede en derde staan in het 
tussenklassement.

Marcel Nooren is na het 
Midzomerraceweekend op 
Assen de klassementsleider 
bij de Toerwagen Diesel Cup. 
De noorderling kan niet stil 
zitten, omdat Jeroen den 
Boer eerder dit seizoen al 
een aantal malen succesvol 
is geweest bij de Diesels. De 
strijd zal vooral tussen deze 
twee gaan.

De unlopSportMaxxClioCup 
is de vierde en laatste race-
klasse die te zien zal zijn. 
Landmachtrijdster Sandra 
van der Sloot voert het klas-
sement aan. Groot is haar 
voorsprong niet, Melvin de 
Groot van Team Bleekemolen 
volgt op zes punten. Daar 
weer achter staan Robert van 
de Berg en Addie van de Ven. 

hier zou laten zien. Maar het 
is voor hem zelf natuurlijk 
het meest verschrikkelijk. 
Om op de top van je car-
rière aan de zijlijn te moet 
blijven met een zo ernstige 
blessure. Wij wensen hem 
het allerbeste en volgend 
jaar zal hij er bij zijn.”
 

augustus uit om 14.00 uur 
tegen Hillegom en de serie 
wordt op dinsdag 18 augus-
tus thuis om 19.30 uur tegen 
EDO afgesloten.

De laatste is aan een opmars 
bezig en is één van de gega-
digde voor de eindoverwin-
ning.

Het AutoMaxx gedeelte be-
staat uit rijvaardigheid, een 
kwartmijlsrace, maar ook 
showelement zullen tijdens 
dit weekend te zien zijn. Time 
Attack is een bijzonder on-
derdeel. Tijdens Time Attack 
krijgen de deelnemers een 
transponder mee die voor 
de tijdsmeting zorgt. Time 
Attack is een echte strijd tus-
sen de coureurs. Het deelne-
mersveld wordt opgesplitst in 
twee klassen: Semi Pro Street 
en Pro Street. Ongeveer 20 à 
25 deelnemers zijn geselec-
teerd om aan dit onderdeel 
mee te kunnen doen. Elke 
klasse rijdt in een blok van 
25 minuten. Tijdens dit blok 
krijgen alle deelnemers de 
volledige tijd om hun snelste 
ronde tijd op de klok te zetten.

De Zweed heeft een blaar 
achter zijn netvlies en daar 
zit vocht in. Hij heeft moeite 
met zijn balans en het zien 
van diepte. Het is een aan-
doening die vaker voorkomt 
bij mannen tussen de 25  
en 50 jaar met een stress-
volle baan. Karlsson speel-
de zijn laatste wedstrijd in  
mei en onderzoek vorige 
week vrijdag maakte duide-
lijk dat hij tot eind september 
nog uit de race kan zijn. Rust 
zou de situatie geheel moe-
ten kunnen oplossen en dat 
is wat Karlsson dan ook rest.
 
Binnenkort zal Slooter mel-
den welke speler de vrijge-
komen plaats zal innemen. 
“We hebben begin augustus 
een persconferentie gepland 
staan waarin we een aantal 
hele mooie namen voor het 
KLM Open zullen melden. 
Karlsson zal gemist worden 
door de golfliefhebbers, maar 
er is een keur aan topspelers 
om van te genieten”, belooft 
Slooter.

Het zondagelftal begint op 
woensdag 12 augustus aan 
het HD Cuptoernooi en wel 
thuis om 19.30 uur tegen 
Terrasvogels. De tweede 
wedstrijd staat gepland op 
zondag 16 augustus, even-
eens thuis, om 14.00 uur 
tegen Waterloo. De laatste 
wedstrijd is op dinsdag 18 
augustus uit bij Olympia 
Haarlem om 19.30 uur.

5e klasse D
DIO, DIOS, DSOV, Geel Wit, HYS, 
Terrasvogels, THB, Vogelenzang, VVC, 
Waterloo en SV Zandvoort.

De eerste competitiewedstrijden zijn in het weekend van 5 en 6 september aanstaande.

Culinair weekend in Zandvoort
Er is een evenementenvergunning verleend aan Administratie-
kantoor Janssen & Kooy (de heer I. Lemmens) te Zandvoort op 
grond van artikel 2.2.2 van de APV. Het evenement, J & K Culinair 
vindt plaats op vrijdag 14 augustus, zaterdag 15 augustus en 
zondag 16 augustus 2009.

Spinning on the Beach 
Er is een evenementenvergunning verleend op grond van 
artikel 2.2.2 van de APV aan Stichting Spinning on the Beach, 
voor het evenement Spinning on the Beach dat plaatsvindt 
op 15 augustus 2009.

KMG voor het houden van de Zomermarkt
Er is een evenementenvergunning verleend aan KMG voor het 
houden van de Zomermarkt op 9 augustus 2009.

Verkeersbesluiten Jazzfestival (Gasthuisplein)

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten 
om gedurende het Jazz festival  op het Gasthuisplein: 
- fysieke maatregelen en bebording te plaatsten; 
- de fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van re-
troreflecterend materiaal) inclusief de borden conform model 
C01 (Geslotenverklaring voor alle verkeer) van bijlage I van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsten 
op de volgende locaties:
- in het Gasthuisplein direct ten zuiden van de Swaluëstraat;
- in het Gasthuisplein direct ten oosten van het Dorpsplein;
- in de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;

- in de Kleine Krocht direct ten oosten van het Gasthuisplein.
op zaterdag 1 augustus 2009 van 06.00 uur tot 00.00 uur.

De gemeente neemt dit verkeersbesluit om het Jazzfestival 
veilig en gezellig te laten verlopen. Inwoners en ondernemers 
worden vriendelijk verzocht rekening te houden met de geno-
men verkeersmaatregelen. 
 
Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift 
met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw 
brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 
2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet 
de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval 
van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een 
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van 
het bezwaarschrift. Indien het een vergunning betreft voor 
evenementen, vertoningen op of aan de weg, het houden van 
optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, onthef-
fing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u uw 
bezwaarschrift aan de burgemeester te richten. 

Vervolg gemeentelijke publicatie week 31

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 
Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 
Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 
Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 
Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 
Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 
Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen



Luxe

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

Vondellaan 30/3
Dit goed onderhouden woonhuis met 3 woonlagen heeft een heerlijke zonnige 
voor –en achtertuin, 3 slaapkamers op de 1e verdieping en een royale 
multifunctionele 4e (slaap)kamer van ca. 35 m² met toegang tot de achtertuin 
met achterom. Deze ideale gezinswoning biedt u een heerlijk thuis in een 
gezellige woonomgeving.

Type dijkwoning, bouwjaar 1991•	
Nu 4 slaapkamers maar 5 is mogelijk!•	
Woonkamer en keuken gestuukt in 2008•	
Nieuwe keuken geplaatst in 2008•	
Voldoende gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving•	
Centrum, station en strand op loopstand te bereiken•	
Woonoppervlakte ca. 120 m², perceeloppervlakte 116 m²•	

Vraagprijs :  € 329.000,-- 

Nieuwe prijsnieuw

nieuw

Boulevard Barnaart 16
Een bijzonder object op een bijzondere locatie; deze onalledaagse vrijstaande 
woning wordt momenteel bewoond door een kunstenaar die er tevens zijn 
atelier houdt. Als oud zeeman vergelijkt hij zijn woonkamer met de brug van 
een schip; ramen rondom met 180 graden zicht op zee, een inspirerende woon/
werkomgeving. Deze unieke woning welke bijna grenst aan het strand is 
8-hoekig van vorm, telt 2 verdiepingen en meerdere terrassen/parkeerplaatsen. 

Voorzien van airconditioning en 3 slaapkamers•	
2 inpandige bergingen via buitenzijde te bereiken•	
Woonoppervlakte ca. 180m², perceeloppervlak 340 m²•	

Vraagprijs € 749.000,--

Van Speijkstraat 2/195
Schitterend, luxe en royaal appartement op de 5e verdieping met prachtig 
uitzicht over de duinen en met zeezicht.  
Het appartement beschikt over een ruime lichte living, luxe open keuken, 
eetkamer met toegang tot het terras, gastenkamer met eigen badkamer en een 
masterbedroom met een luxe badkamer.
Het complex telt slechts 1 appartement per etage en is alleen bereikbaar via 
een beveiligde lift die direct uitkomt in het appartement. Bij de vraagprijs 
inbegrepen is de dubbele garagebox met elektrisch bedienbare deur in de 
afgesloten parkeergarage.

Perfect onderhouden en zo te betrekken!•	
Licht, luxe, royaal en sfeervol appartement•	
Woonoppervlak ca. 160 m² (incl. terras)•	

Vraagprijs € 579.000,-- 

Burg. Van Fenemaplein 2 garage 72
Garagebox nummer 72, gelegen op de benedenverdieping van het garage-•	

 complex aan het Burgemeester van Fenemaplein te Zandvoort.
Alleen voor stalling motorvoertuigen.•	

Vraagprijs:   € 20.000,--

Passage 3/21
Zeer ruim en goed onderhouden appartement (ca. 115 m²) op de 5e verdieping 
met fraai uitzicht over de boulevard, strand en zee. Een woonkamer van bijna 
50 m², 2 slaapkamers, separate Miele keuken, moderne badkamer en een eigen 
garagebox maken het plaatje compleet. Het complex beschikt over 2 liften en is 
centraal gelegen t.o.v. het centrum en het historische station van Zandvoort.

Geheel v.v. dubbele beglazing•	
Berging in de onderbouw•	
Woonoppervlakte ca.115 m² (excl. balkons).•	

Vraagprijs:  € 269.000,--

Burg. Van Fenemaplein 13/4
Op de 2e verdieping gelegen zeer royaal voormalig 4 kamerappartement van 
ca. 100 m² met prachtig uitzicht over de boulevard en zee. 
Het complex beschikt over een lift, ligt aan de rand van het centrum en is op 
steenworp afstand van het station gelegen.

Licht en zonnig appartement•	
Zeer netjes onderhouden•	
Riante woonkamer van ca. 60 m²•	
2 ruime slaapkamers•	
Deuren in de woonkamer zijn v.v. glas in lood•	
Berging in de onderbouw•	
Parkeren middels vergunningensysteem •	
Woonoppervlakte ca. 100 m² (excl. balkons)•	

Vraagprijs :  € 249.000,--

incl. garage

boulevard

nieuw
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De Lijsterstraat staat leeg…

Het bescheiden festival trok veel bezoekers naar Gasthuisplein

Foto: Rob Bossink

Als voortzetting van Jazz behind the Beach, heeft de 
tweede editie van Jazz in Zandvoort voor fantastische 
muziek gezorgd. Afgelopen zaterdag op het podium 
op het Gasthuisplein, een daarvoor bijzonder geschikte 
plaats overigens, en een avond eerder al in een groot 
aantal Zandvoortse horecagelegenheden. Veel meer toe-
schouwers dan vorig jaar was de oogst en dat kan gedu-
rende de periode tot het nieuwe festival in 2010 gebruikt 
worden om (nieuwe) sponsors aan te trekken.

Een aantal inwoners aan het begin van de dr. C.A. Ger-
kestraat en de Haarlemmerstraat zijn het zat. Zij moeten 
consequent hun auto een paar straten verderop parkeren 
omdat de gratis parkeerplaatsen in hun straat voortdu-
rend bezet zijn. Deze plaatsen zijn in de regel bezet door 
auto’s van langparkeerders die van elders komen en niet 
in de wijk wonen. Juist deze doelgroep is op zoek naar 
gratis parkeerplaatsen.  

Fantastisch jazzweekend Vreemd parkeerbeleid 
in Lijsterstraat 

in Zandvoort blikte in zijn 
welkomstwoord heel even 
terug naar de verregende 
editie in 2008. Daarna nam 
de Nederlandse vocalist 
Gé Titulaer en zijn trio het 
programma over. Naarmate 
het uur vorderde vulde het 
Gasthuisplein zich met en
thousiaste jazzliefhebbers. 

Dit keer had men besloten 
om het podium voor de in
gang van de centrale balie 
van het Raadhuis te plaat
sen. Daardoor werd er meer 
staruimte gecreëerd voor de 
vele aanwezige jazzliefheb
bers. Afgesloten met hekken 
werd het een knus plekje 
met aan de zijkant van 
het Zandvoorts Museum 
nog een klein podium dat 

van de Brederodestraat. Vol
gens de gemeente heeft de  
Lijsterstraat, waar ook de 
Or  anje Nassauschool in ge  
vestigd is, een aantrekkings
kracht voor parkeerplaats

5 236 11Actueel Jazz Markt Sport
Kunstfestijn weer
een succes

Gert Toonen 
opende vrijdag 
het jazzfestival

Veel nieuws op
de Zomermarkt

Zandvoorters
succesvol tijdens 
raceweekend

5e jaargang • week 32
06 aug 2009

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

De Mannetjes
Parkeren 

Lijsterstraat

‘Het straatbeeld doet 
denken aan de jaren 50’

door Nel Kerkman

Het zag er zaterdag aan het 
begin van de avond naar uit 
dat de weergoden, net als 
vorig jaar, parten zouden 
gaan spelen. Er vielen wel
iswaar enkele regendrup
pels maar gelukkig bleef het 
daarbij. Organisator Hans 
Reijmers van Stichting Jazz 

tekst en foto Nel Kerkman

In een brief aan het college 
vinden de bewoners van bo
vengenoemde straten dat de 
onvrede is ontstaan toen de 
Lijsterstraat onlangs werd op
genomen in het PAPregime 

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

in de pauze bemand werd 
door de Haarlemse saxofo
nist, zanger en entertainer 
Adam Spoor en zijn band
genoten. Voor eventuele 
calamiteiten waren er twee 
Rode Kruismannen aanwe
zig. De drie drankpunten 
van de omringende horeca, 
café Neuf, café Alex en het 
Wapen van Zandvoort, de
den goede zaken.

Twee optredens
Ondanks het beperkte bud
get was het aanbod van 
de jazzmusici van grote 
klasse. Vooral voor de derde 
generatie jazzliefhebbers 
waren vocalist Gé Titulaer 
en Amerikaanse tenorsaxo
fonist Scott Hamilton (be
geleid door het trio Johan 
Clement) een fantastische 
keuze. Rasartiesten die het 
enthousiaste publiek lieten 
genieten van hun muzikale 
gave. 

Alleen de jongeren kwa
men dit jaar minder aan 
hun trekken, zij misten de 
funk, blues en soul van vo
rig jaar. Maar wie weet zijn 
er volgend jaar extra spon
sors om dit gemis aan te 
vullen. En wie echt geen 
genoeg krijgt van jazzmu
ziek kan in september in De 
Krocht weer terecht bij de 
maandelijkse concerten van 
Stichting Jazz in Zandvoort. 
En anders moet men een 
jaar wachten op een nieuw 
jazzfestival want dat de for
mule en de locatie succesvol 
zijn, is inmiddels bewezen. 
Zeg maar Jazz in Zandvoort 
en het komt goed. 

MAUI JIM 
ZONNEBRILLEN 

ALtIJd MEt 
gEpOLARIsEERdE gLAZEN

   ( OOk Op stERktE MOgELIJk ! )

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 32: 
Stokbrood wit of bruin € 1,25 
Desem wit of bruin  € 1,95
week 33: 
5 petit pain gebakken 
of ongebakken  € 1,50
Maïs brood   € 1,25
Stap ook eens binnen voor  
een lekker belegd broodje  
met één van onze heerlijke 
ambachtelijke salades en  

een lekker kopje koffie

Welke straten worden 

afgesloten i.v.m. de Zomermarkt? 

Lees er alles over in de gemeentelijke advertentie!

Dit weekend Tax free Shopping 
(19% korting)

bij Parfumerie Moerenburg 
zie onze advertentie pagina 12



2 3

Zandvoortse Courant • nummer 32 • 06 aug 2009
vervolg - pagina 1  Parkeerbeleid Lijsterstraat

zoekend verkeer met als ge
volg een onveilige situatie 
voor de schoolkinderen. Echter 
de gemeente is voorbij gegaan 
aan het feit dat de Lijsterstraat 
voor de inwoners rondom 
deze straat een alternatieve 
plek was om tijdelijk hun 
auto te parkeren. Door de PAP
invoering staat de Lijsterstraat 
nu leeg en is er een zeer grote 
parkeerdruk ontstaan in de 
naastgelegen gebieden.

Beruchte olievlek
Betaald parkeren zonder het 
toepassen van een parkeer
overloopgebied geeft ern
stige overlast aan de rand
bewoners van dat gebied. 
Beter zou zijn als ook met 
deze gebieden beter omge
gaan wordt. Bovendien blijkt 
het parkeerregime in de ‘vo
gelenbuurt’ (Fazantenstraat, 
Patrijzenstraat, Leeuw erik
enstraat en Vinkenstraat) niet 
aan de verwachtingen te vol
doen, vooral rondom de plein
tjes is de parkeerdruk hoog. 
Nu ook de Lijsterstraat betaald 
parkeren is geworden, wordt 
de beroemde en beruchte 
olievlek steeds groter. In het 
Parkeerplan 2009 heeft het 
college van B&W aan de raad 
toegezegd de mogelijkheden 
van een vignet te onderzoe

ken waarmee inwoners van 
Zandvoort in de PAPgebieden 
kunnen parkeren. Dat zou een 
geweldige oplossing zijn voor 
de straten waar nog vrij parke
ren mogelijk is.

Parkeergarage
Aan het eind van dit jaar 
zal tevens de ‘heraanleg 
Koninginnebuurt’ plaats
vinden waarin het aspect 
parkeren centraal zal staan. 
Met de Koninginnebuurt 
wordt bedoeld de huizen 
vanaf de ‘busweg’ tot de 
Kostverlorenstraat met daar
achter het ‘Groene hart’. Deze 
wijk ligt in het invloedsgebied 
van het Louis Davids Carré en 
de ondergrondse parkeerga
rage. In de Koninginnebuurt 
zal straks betaald parkeren 
ingevoerd worden om de 
juiste doelgroepen te stu
ren naar de garage en om 
de openbare parkeervakken 
beschikbaar te houden. Het 
betekent voor de inwoners 
van de driehoek Gerkestraat
Haarlemmestraat begin 
Koninginneweg een nog 
hogere parkeerdruk. Zolang 
de gemeente het beleid niet 
bijstelt, zal het parkeerpro
bleem irritaties opleveren en 
een (politiek) discussiepunt 
zijn en blijven.

zetten rampen je aan het na
denken. Vooral als er één dicht 
in je omgeving gebeurt. Zoals 
bij de vliegramp in februari. 
Toen gingen niet alleen si
renes maar ook een aantal 
bellen in mijn hoofd af. Want 
stel dat een vliegtuig niet in 
de beurt van Schiphol maar 
op het strand neerstort? Dat 
zou kunnen. Want soms denk 
ik wel eens: “Zo, die vliegt laag, 
dat wordt bukken!” En wat zijn 
dán de gevolgen? De hulpver
lening zal beslist op gang ko
men. Daar ben ik, bij het zien 
van de beelden op de TV, van 
overtuigd. 

Het aanbevolen noodpakket 
van de overheid moet je op een 
catastrofe voorbereiden. Zo’n 
een pakket is natuurlijk handig 
als voor langere tijd de stroom 
uitvalt, de verwarming niet 
werkt en er geen water meer 
is. Maar wat moet je doen als 
straks de Mexicaanse griep uit
breekt? Dan heb je niets aan 
de inhoud van het pakket waar 
een waarschuwingsfluitje, een 
zaklamp en radio op batterijen 
en allerlei andere hulpmidde
len in zitten. Momenteel wil 
ik meer weten wat ik moet 
aanschaffen om de besmet
ting voor deze influenza te 
ver kleinen? Zijn dat papieren 
zak doekjes, desinfecterende 
handgel, mondmaskers of toch 
een vaccinatie? 

Ik zou het niet weten! Wel 
weet ik dat als de Mexicaanse 
griep uitbreekt het een saaie 
herfst wordt! Teneinde be
smetting te voorkomen is 
het beter om bekende en on
bekende personen niet meer 
te zoenen, geen handen te 
schudden en samenscholin
gen te vermijden. Verder lees 
ik dat mensen van vóór 1946 
met een goede conditie weinig 
kans op de Mexicaanse griep 
maken. Zo heeft elk nadeel zijn 
voordeel! Mijn voordeel is dat 
ik heel toevallig bij deze doel
groep hoor! En wat 
betreft mijn conditie? 
Daar ga ik aan wer
ken door extra uurtjes 
naar ‘Slender You’ in 
Zandvoort te gaan. 

cartoon Hans van Pelt

betaaLd Parkeren VogeLenbuurt

Volgens mij…
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

familieberichten

burgerlijke stand
25 juli - 31  juli 2009
Geboren:
Kyano Kayne, zoon van: Paap, Barry en: Christiaans, Monique.
Eksi, zoon van: Eksi, Hakan en: de Jong, Johanna Hermina 
Mariolijne.
Ondertrouwd: 
Ruiter, Theodorus Jozef en: Westmaas, Patricia.  
Overleden :
van Dam, Willem, oud 91 jaar.
Groen geb. de Jong, Cornelia Gerardina, oud 91 jaar.
Boersma geb. Soeteman, Trijntje Maria, oud 96 jaar.

ZONDAG 9 AuGuSTuS
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. D.C. Nicolai
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur Pastor H. Kaandorp
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

kerkdiensten 

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

aug. w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag
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restaurant aan het strand

waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

www.beachclubtien.nl

A.s. zondag 9 augustus 15.00 uur:
Adinda Band

met de Zandvoortse
top drummer Paul Heemskerk

Bedroefd om haar overlijden, maar dankbaar dat een 
verder lijden haar bespaard is gebleven, geven wij 
kennis dat van ons is heengegaan onze lieve moeder, 
grootmoeder en overgrootmoeder

Antje Koper-Koper
Weduwe van Henk Koper

    * Zandvoort,              † Zandvoort,
  12 november 1920  2 augustus 2009
 
 

Floor en Lenie 
Nellie † 
Henk en Sonja 
Kleinkinderen 
en achterkleinkinderen

 
Correspondentieadres:
Fam. F. Koper
Van Speijkstraat 1-06
2041 KL Zandvoort

De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op donder-
dag 6 augustus om 14.00 uur op de algemene begraaf-
plaats Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort. Tijd 
van samenkomst 13.45 uur.

Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren in 
de koffiekamer van de begraafplaats.

Tevens willen wij het verzorgend personeel bedanken 
voor de goede en liefdevolle verzorging tijdens haar 
verblijf in het Huis in de Duinen.

De leukste vakantieweek 
gaat beginnen!

De laatste week van de vakantie is ook meteen de leukste. 
Op 11, 12 en 13 augustus organiseert HM Sportopvang 
drie dolle speeldagen met sport en spelletjes voor kinde-
ren van 7-15 jaar. We hebben nog een paar plekken vrij. 
Locatie: Hockeyclub Zandvoort. Kijk voor alle informatie op 
www.hmsportopvang.nl of bel 06-25047360. 
Laat ze lekker spelen!!

  Zondag 5 augustus ’07         Woensdag 5 augustus ‘09

LIEVE TRIJNTJE,

NA TWEE JAAR NOG STEEDS EEN 
INTENS VERDRIET.

SEE YOU IN HEAVEN.

K E E S

Zeereep in zuid wordt aangepakt

beroemde look-a-likes op visite

Zes partijen zullen binnenkort hun handtekening zetten 
onder de intentieverklaring ‘Noordvoort’, waarmee het 
kustgebied tussen Zandvoort en Noordwijk wordt bedoeld. 
Op initiatief van Waternet, beheerder van de Amsterdam-
se Waterleidingduinen, gaan het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, de gemeenten Zandvoort en Noordwijk, Staats-
bosbeheer en Rijkswaterstaat samen aan de slag om de 
natuur- en belevingswaarden tussen strandkilometerpaal 
70 en 73 te herstellen en verbeteren. Veiligheid is en blijft 
het uitgangspunt van dit verbeterplan. 

Verantwoordelijk wethou
der van Zandvoort Marten 
Bierman kan zich in de in
tentieverklaring vinden en 
is er enthousiast over. Hij 
heeft zich altijd sterk ge
maakt voor de natuur van 
en rondom het IJsselmeer 
en vindt de plannen voor 
de Zeereep ten zuiden van 
Zandvoort een goed idee. 
“Een prachtig samenwer
kingsproject, waarmee we 
kunnen laten zien hoe de 
kust vroeger geweest moet 
zijn. Binnen de afgesproken 
veiligheidsmarges krijgt de 
natuur vrij spel en zowel de 

Twee beroemde lookalikes 
van het komische duo Laurel 
& Hardy hebben afgelopen 
dinsdag een bezoek aan eet
café Laurel & Hardy gebracht.

natuurliefhebber als de re
creant krijgen de kans om 
dat van dichtbij te bewon
deren. Dat spel van wind en 
wandelend zand maakt de 
kust nog spannender dan 
die nu al is”, aldus Bierman.

Ook wethouder Ton van 
Rijnsberk van Noordwijk is 
enthousiast: “Het gebied 
heeft een enorme natuur 
en landschappelijke waarde. 
Deze willen we herstellen en 
versterken. Bovendien vin
den we het belangrijk dat 
onze bezoekers en bewoners 
nog meer kunnen genieten 

Het duo was op doorreis 
naar de Europese conventie 
in Gent (B). De Amerikaanse 
acteurs Bill Leavy en Jamie 
McKenna waren naar 

van de rust en prachtige ver
gezichten.”

De Zeereep is nu nog een 
strakke zanddijk maar dat 
gaat veranderen. Door te 
zorgen dat het zand weer 
gaat stuiven ontstaat er een 
dynamische Zeereep en ko
men er kleine duintjes op het 
strand. Dit wil men bewerk
stelligen door de duinenrij 
wat lager te maken maar 
het is zeker niet de bedoe
ling dat er zeewater achter 
de Zeereep terecht gaat ko
men. De stuifkuilen en pol
len helm die in de Zeereep 
en op het strand zullen ont
staan, vormen straks een na
tuurlijke overgang tussen de 
zee en de duinen. Dat is niet 
alleen aantrekkelijk voor vo
gels en andere dieren, maar 
ook voor wandelaars en na
tuurliefhebbers.

Waternet is blij aan de slag 
te kunnen. Maaike Veer, pro
jectleider namens Waternet: 
“Ik verwacht dat we dit jaar 
het concrete plan gereed 
hebben en dit kunnen toet
sen aan de veiligheidseisen. 
De eerste resultaten zullen 
in 2010 al zichtbaar zijn. Het 
is goed te merken dat dyna
misch kustbeheer erg ac
tueel is en er om ons heen 
meer initiatieven worden ge
nomen. Een extra stimulans 
en steun in de rug voor ons 
om aan de slag te gaan.”

Zandvoort gekomen om het 
resultaat van hun inzet voor 
exploitant Ron Brouwer in 
ogenschouw te nemen. Zij 
waren vorig jaar vlak voor de 
brand, die het grootste deel 
van Brouwer’s unieke collec
tie memorabilia van Laurel 
& Hardy in de as legde, ook 
bij hem op visite. Zij hebben 
er mede voor gezorgd dat  
er weer van een unieke col
lectie gesproken kan worden 
door Amerikaanse verzame
laars te enthousiasmeren 
om objecten ter beschik  
king te stellen, hetgeen ge
beurde. Het eetcafé hangt en 
staat weer vol!
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Het jaargetijde, de zon en de regen kunnen- in een juiste combi-

natie- behoorlijk wat onkruid veroorzaken. Groen gewas dat we 

nou juist niet willen zien groeien. Elk jaar opnieuw gaan we met 

z’n allen dit ongewenst groen te lijf.  Preventief door de potentiële 

groeiplekken te bespuiten met verdelgingsmiddel. Tegenwoordig 

wordt uitsluitend nog gespoten met zgn. toegelaten (milde) spuit-

middelen die geen kwaad doen aan het milieu. Dat is helaas niet 

voldoende, want ondanks dat komt op allerlei ongewenste plek-

ken zeer weeldering onkruid tevoorschijn. Medewerkers van de 

gemeente gaan dat dan handmatig verwijderen. Daarnaast zijn ge-

lukkig steeds meer inwoners hier ook actief mee bezig. Het betreft 

dan naast de eigen tuin gelukkig ook achterpaden en het trottoir 

rondom de woning.  Een zeer goed voorbeeld van gezamenlijke aan-

pak van onkruid in het kader van de actie ZANDVOORT SCHOON!?

DAAR IS GEEN KRUID TEGEN GEWASSEN…?

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

vlaggenmasten aan het be
stand toegevoegd. De vlag
gen hebben een afbeelding 
van een bomschuit. Het doel 
van deze doeken is om de 
voorbijgangers erop te wijzen 
dat aan het Gasthuisplein 
het Zandvoorts Museum 
gevestigd is. 

Ferry Kroese wint 
Ray-Ban fiets

De verloting van een fiets bij 
Sea Optiek in de Haltestraat 
rondom het bekende zon
nebrillen merk RayBan is 
gewonnen door 
onze plaatsge
noot Ferry Kroese. 
Vr i j d a g m i d d a g 
kreeg hij een schit
terende fiets door 
eigenaar Michel 
van Scheppingen 
overhandigd. Van 
Scheppingen verlootte de 
fiets onder zijn klanten die 
voor een bepaalde datum 
een RayBan zonnebril bij 
hem kochten. Kroese was de 
gelukkige en toert nu door 

ons dorp op zijn mooie 
nieuwe fiets.

Vroege vogels
Voor wie eens echt wil 
genieten van de natuur 
en geen uitslaper is, is de 
volgende excursie in de 
Amsterdamse waterlei
ding duinen beslist een 
aanrader. Op zondag 9 
augustus start om 06.15 
uur ‘de wandeling voor 

vroege vogels’ onder lei
ding van natuurgidsen. Het 
vertrekpunt is bij de ingang 
van de Zandvoortselaan en 
de kosten (buiten het entree
kaartje) zijn gratis.  

Tentoonstelling bieb 
In de maand augus
tus is de bibliotheek 
Duinrand Zandvoort aan 
de Prinsesseweg een 
postume tentoonstel
ling van graficus, teke
naar en schilder Charles 
Louis Vennik (1927 1990). 
Kunstschilder Charles 
Louis Vennik maakte in 
zijn leven vele prachtige 
schilderijen, tekeningen, 
litho’s en gouaches. Eén 
van zijn grote specialisme 
was de zee en havenge
zichten maar ook zijn stil
levens zijn terugkerende 
elementen die tot in de 
perfectie zijn uitgewerkt. 
Zijn 28 kunstwerken zijn 
tijdens de openingstijden 
te bezichtigen. 

Maarten Memorial

Voor de zesde keer heb
ben vrienden van de op 
27jarige leeftijd overle
den Maarten van Sten zijn 
sterfdag herdacht met 
een rit met zeer exclu
sieve bolides voor kanker
patiënten op het Circuit 
Park Zandvoort. Met de 
rit halen zij geld op voor 
de bestrijding van kanker. 
Van Sten had een passie 
voor sportwagens, een 
passie die hij met ieder
een wilde delen. Vandaar 
dat zij, namens hem, ex
clusieve sportwagens in
zetten in de strijd tegen 
kanker in een jaarlijks 
terugkerend evenement, 
de MaartenMemorial. Je 
bent immers pas dood als 
je bent vergeten. Dit jaar 
bracht de dag niet minder 
dan € 100.426,71 op!

Smiley
Sinds kort heeft smiley, die 
nu op de Dr. Gerkestraat 
staat, er een vriendje bij 
gekregen. Het tweede 
bord, een zogenaamd snel
heidsbewustwordingsbord 
(mooi scrabbelwoord), is 
geplaatst op de drukke 
kruising HaltestraatKost
verlorenstraatZeestraat. 
Op dit kruispunt wordt 
vaak harder gereden 
dan de voorgeschreven 
maximale snelheid van 
30 km per uur. Om een 
beter inzicht van de ver
keerssnelheid te krijgen 
heeft de gemeente een 
snelheidsmeter extra 
geplaatst. Dit bord zal 
net als het andere bord 
steeds na twee maanden 
worden verplaatst naar een 
andere locatie in Zandvoort. 
De gemeten snelheden 
worden opgeslagen om na 
twee maanden op basis van 
de resultaten te beoordelen 
of er eventueel aanpassin
gen in de verkeerssituatie 
nodig zijn. Vraag is wel wel
ke maatregelen er worden 
genomen. De eerste smiley 
heeft na allerlei verhuizin
gen nog weinig resultaat 
opgeleverd, laat staan dat er 
minder hard gereden wordt.

Nieuwe banieren

In Zandvoort hangen veel 
vlaggen en baniers langs 
diverse rotondes en gebou
wen. Sinds kort is er, tussen 
het Raadhuisplein en het 
Gasthuisplein, een rijtje 

nen. De tweede prijs was voor 
het jonge zangduo Quinty en 
Maral. Niet alleen voor hun 
zuivere vertolking maar ook 
door hun gymnastisch en 
vrolijk optreden vlak voor de 
ogen van de jury. Derde werd 
het rap duo Jamie en Ysf, die 

In het Muziekpaviljoen vond afgelopen zondag het Kunst-
festijn plaats, met als groot en opvallend middelpunt uit-
voeringen van vooral jonge en nieuwe artiesten.  Ongeacht 
hun leeftijd deden zij het aanwezige publiek en de deskun-
dige jury, bestaande uit voormalig ‘dichter aan Zee’ Marco 
Termes, actrice Monique van der Werff en dorpsomroeper 
Klaas Koper, versteld staan. 

‘Project d’ winnaar  kunstfestijn 2009

Winnaar Kunstfestijn Project D

De deskundige jury

Foto: Chris Schotanus

Op het Raadhuisplein werd 
een urenlange demonstratie 
van nieuw onontdekt talent 
gegeven met verrassende 
en ook toepasselijke com
mentaren. Vooral Monique 
van der Werf was met haar 
enthousiaste, soms kritische 
uitspraken en zeer goed be
doelde professionele aanwij
zingen aan de optredende 
artiesten een lust voor het 
oor. Maar dat gold zeker ook 
voor de prestaties van de 
optredende artiesten, die ei
genlijk zonder plankenkoorts 
het Zandvoortse publiek ui
termate wisten te vermaken. 

Na de succesvolle editie van 
het Kunstfestijn van vorig 
jaar, kreeg 2008winnares 
Bianca Dorsman een band 
als opvolger. Project D wist 
met authentiek materiaal 
het Kunstfestijn 2009 te win

een uitzonderlijk goed ver
staanbaar (lof van de jury) 
‘rapverhaal’ over het voetlicht 
brachten. 

WWW.ZandVoortsecourant.nL

bezoek regelmatig de website van de Zandvoortse courant voor

de laatste nieuwtjes

de actuele evenementen agenda

het opgeven van uw tip of opmerking

het opgeven van uw Zandkorrel of spotlight

het aanvragen van uw ZandvoortPas 

het zoeken in het digitale archief van oude Zandvoortse couranten

het doorgeven van een bezorgklacht

SpotlightS Huisarts B. van Bergen
vakantie van

10 t/m 21 augustus 2009

Waarneming:
Achternaam A t/m K: Huisarts Scipio 

Tel.: 5712058
Achternaam L t/m Z: Huisarts Weenink

Tel.: 5712499

Van aacken 
gLasZettersbedrIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

nu ook:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 
ondernemers kleinbedrijf

 

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Vanaf dinsdag 11 augustus
zijn wij weer open.

Tel: 06-40601692    E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

SCHILDERW
ERK

Marlo 60 jaar

Marlo heeft het 
voor elkaar,
zondag 9 augustus 
wordt ze 60 jaar.

Van harte gefeliciteerd!
Je vriendinnen

Bijzonder was zeker het 
optreden van de zus
jes Natascha en Tamara 
Enthoven, die het publiek 
via het opgestelde keybord 
liet genieten van een paar 
goedgespeelde klassieke 
werkjes. Vooral de oudste 
van de twee, de 10 jarige 
Tamara, liet zich volgens ju
rylid Marco Termes niet van 
de wijs brengen door wat 
er om haar heen afspeelde. 
De kleine pianiste ging on
verstoorbaar verder terwijl 
de latere winnaars hun mu
ziekinstrumenten op dat 
moment opruimden. 

Studio 118 Dance met Remy 
en de kleine Ruben verzorg
den tijdens het juryberaad 
een perfecte demonstra
tie. De organisatoren, OVZ 
Cultuurfonds en OnAir 
Events, waren tevreden 
met het resultaat van hun 
inspanningen. Dat was  
het publiek zeker ook, dat  
in grote getale de verricht

ingen van de jonge artiesten 
van dichtbij konden volgen. 
Volgend jaar zeker weer een 
Kunstfestijn.

Grand Café & Restaurant 

Zoekt 
een gemotiveerde collega 

Zelfstandig 
werkend kok

Ben jij op zoek naar een 
culinaire uitdaging 
Neem dan nu contact 

met ons op 

E: cafeneuf@cafeneuf.nl 
T: 023-571 37 22

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

ook iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-
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VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Een aantal weken geleden is de buste van keizerin Sissi 
van haar sokkel gehaald om gerestaureerd te worden. Zij 
had een plaats aan de boulevard in het verlengde van het 
Schuitengat gekregen in het kader van Zandvoort 700, al-
weer een aantal jaren geleden.

Veel dorpsgenoten zijn of waren onlangs met 
vakantie. Sommige in eigen land, anderen 
(heel) ver weg. In een korte serie vragen wij 
wekelijks een dorpsgenoot naar zijn of haar 
vakantie-ervaring.

Het in brons gieten van de buste

Het speksteen en het beton 
waarvan de buste gemaakt 
zou zijn, was door de elemen
ten dermate aangetast dat de 
Rotary Zandvoort opdracht 
gaf aan Kitty Warnawa om 
het beeld te restaureren en 
het in brons te laten gieten. 
Boze tongen beweren ove
rigens dat de Oostenrijkse 
kunstenaar die het beeld van 
keizerin Sissi gemaakt zou 
hebben, überhaupt niet be
staat of bestaan heeft. Het 
zou een lokale maker, of ie
mand uit de omgeving van 
Zandvoort, zijn die zich er min 
of meer met een ‘Jantjevan
Leiden’ van afgemaakt zou 

Via reisbureau Toerkoop hebben we de rondreis 
‘Verrassend Corsica’ geboekt. Corsica is een groot 
eiland in de Middellandse Zee dat bij Frankrijk 
hoort, hoewel het dichter bij Italië ligt. De be
roemdste bewoner was Napoleon, die daar is 
geboren.

Hoe was de vakantie?
“Corsica is een mooi eiland met nog ongerepte 
natuur, hoge bergen, ruige rotsen, watervallen en 
fraaie stranden. De wegen kunnen erg kronkelig 
zijn, waardoor je lang over een korte afstand doet. 
We hebben prachtig weer gehad. Gemiddeld zo 
tegen de 30 graden.” 

Leukste ervaring?
“Op de autowegen 
werden we regelma
tig verrast door vee op 
de weg. Zo kwamen 
we een familie wilde 
varkens tegen die bedelde om voedsel. Verder 
gebeurde het weleens dat om de bocht opeens 
een koe op de weg liep.”

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door: 

keizerin sissi in 
brons gegoten

evenementen agenda
 aug    

812  Staatscircus van Moscou  Circuit Park 
Zandvoort    

89  Zandvoort Alive  Strandpaviljoens 13,14,15

9  Orgelconcert  Klaas Koelewijn (orgel) en Utako 
 TielemanArakawa (sopraan). Protestantse 
 kerk, aanvang 15.00 uur,  toegang gratis

9  Zomermarkt Centrum Zandvoort 

14t/m16  J&K Culinair  Driedaags culinair weekend, 
    Gasthuisplein

1416 DNRT Race  Circuit Park Zandvoort

15  Spinning on the Beach  Strandpaviljoen Booker

16  Jeu de boules  Jaarlijkse Piet de Lip toernooi. 
Aanvang 12.00 uur, complex Thomsonstraat 

16  Muziekpaviljoen  Zandvoorts Mannenkoor. 
 13.30 – 16.00 uur

19  Stunt Movie Production  Parkeerterrein De Zuid

20t/m23 KLM Open  Kennemer Golf & Country Club

22  Solex race  Centrum Zandvoort

VVV Zandvoort informeert u elke week over verschillen de 

zaken die de VVV ook voor u als bewoner kan betek enen. 

Deze week meer informatie over de VVV-promotie. 

Vanaf heden vindt u bij veel Zandvoortse horecabedrij-
ven ‘Zin in Zandvoort’ -viltjes, -placemats en bestek-
zakjes. Naast de beoogde uitstraling heeft dit echter 
ook een doel. Middels de bestekzakjes en bierviltjes 
kunt u een nieuwe 

Zin in Zandvoort? = Zin in...........................! - slogan 
inzenden en hiermee kans maken op een Dinercheque 
t.w.v. € 100,-! Kinderen kunnen met de achterzijde van 
de Zandvoortse ‘evenementenplacemat’ meedoen 
aan een kleurwedstrijd en leuke prijzen winnen.

Ga dus snel langs bij de Zandvoortse horeca en doe 
ook mee!

Bij dezelfde horeca vindt u ook de evenementenpos-
ter van augustus. Er zijn deze maand echter zo veel 
evenementen in Zandvoort dat we deze helaas niet 
allemaal kwijt konden op de poster. Kijk daarom op 
www.vvvzandvoort.nl voor alle evenementen en acti-
viteiten.

VVV Zandvoort, Bakkerstraat 2/B 
Telefoonnummer: 57 379 33
E-mail: marketing@vvvzandvoort.nl

Welkom thuis!

Naam : Annelies van Beek en Frank Harms

Woonplaats : Zandvoort

Duur : 15 dagen 

Bestemming : Corsica

Accommodatie : Diverse 

sporen uit het verleden

tekst en foto Nel kerkman

Het spoor van deze week is te vinden in de kleine buitentuin van het 
Zandvoorts Museum. Hierin staan diverse gedenkstenen waarvan de 
steen met onderstaande tekst extra aandacht vraagt:

Herbouw 
1913
26 maart
de eerste steen 
gelegd door 
Max Otto 
Eltzbacher

Van de familie Eltzbacher is bekend dat het een Duitse bankiersfamilie was die in 1880 zich heeft ingezet voor een 
spoorlijn Haarlem/Zandvoort. De gefotografeerde gedenksteen echter heeft niets te maken met de spoorlijn. Wie 
van u weet uit welk gebouw de steen afkomstig is? Laat het ons weten en stuur of breng het naar: 
Kleine Krocht 2, 2042 JN Zandvoort of per e-mail: sporen@zandvoortsecourant.nl.

Met deze rubriek willen we u attent maken op kleine en grote sporen die nog overal in Zandvoort te vinden zijn. 
De ene keer zijn het gevelstenen, de andere keer historische kenmerken over het verleden van het vissersdorpje 
Sandevoerde. En wie weet kunt u er meer over vertellen of misschien komt u op uw wandeling ook wel eens iets 
tegen wat de moeite van het vermelden waard is. Reacties zijn altijd welkom. 

Jazz behind the Bar
Maar liefst 11 horecaondernemers presenteerden vrijdagavond jazz aan hun gasten, ieder in een eigen 
vorm en stijl. Uiteraard houdt niet iedereen van dezelfde jazzstijl en daarom was het ook zo verbluf-
fend hoeveel variatie er was te vinden in het centrum.

Het festivalweekend werd in café Neuf  geopend door wethouder Gert Toonen, niet alleen de ‘kunst-
wethouder’ in Zandvoort maar ook jazzliefhebber. Hij sprak de hoop uit dat, gezien de groei ten 
opzichte van de eerste editie, er komend jaar met name nog meer strandpaviljoens op de zondag 
in zullen spelen op het thema jazz. Hierna opende Differend Cook onder leiding van Kees Koek in 
Neuf  het festival met heerlijk funkyachtige muziek. 

Grote trekpleister op de vrijdagavond was buiten kijf  de (half  Zandvoortse) bluesband Cosy Cotton 
Band, met Bert Devies en Boudy Loogman, die zangeres Grana’ Louise uit Chicago had laten over-
komen. Zij werden in de ogen van velen de topact van het festival. Niet alleen op vrijdag bij café Fier 
was het een groot feest, ook op zaterdag bij café De Lamstrael en op zondagmiddag bij strandpavil-
joen Take Five werd het allemaal nog eens dunnetjes overgedaan met iedere keer uitpuilende gele-
genheden. De andere topact, die zeer zeker niet onderdeed voor Devies en zijn groep, was vrijdag te 
beluisteren bij café Oomstee. Organisator en drummer Menno Veenendaal had het duo Lils Macin-
tosh/Rob Mostert naar Zandvoort laten komen en koppelde daar direct saxofonist Rinus Groeneveld 
aan. De combinatie was werkelijk ‘top of  the bill’ en zorgde voor een constant vol, meedeinend café. 
Menigeen stond in dubio naar welke act te gaan.

Kwaliteit
Maar ook de andere Zandvoortse gelegenheden hadden kwalitatief  goede tot zeer goede muziek in 
huis en dat is wel eens anders geweest. De voorzitter van stichting Jazz in Zandvoort, Hans Reijmers, 
heeft kwaliteit als motto en heeft die boodschap duidelijk over kunnen brengen. In het Wapen van 
Zandvoort trad het trio van Marion Bentoera op. Deze dame is gezegend met een werkelijk prachtige 
stem en zong de sterren van de hemel. Ook de beide Zandvoortse bandleiders Ger Groenendaal, met 
het Mainstream Jazzcombo in Laurel & Hardy, en Adam Spoor met zijn Spoor 5 in café Alex, hadden 
hun stek gevonden en trokken veel mensen met een gevoel voor traditionele jazz. Yanks Saloon en 
grand café Danzee gingen op de saxofoontoer. Lekkere, bijna dweperige muziek die door een DJ on-
dersteund werd. In café Koper trad voor de 2e keer de Finse gitarist Santeri Sulkunen met zijn band 
op. De eerste keer, tijdens de Week van de Zee, was al een succes. De internationale musici speelden 
bekende en minder bekende jazz met een Braziliaans tintje en overtroffen hun eerdere prestatie. Café 
De Lamstrael had vrijdagavond soloartiest Rudolph Kreuger in huis en het is iedere keer verbazing-
wekkend wat deze man alleen presteert. Van toetsen tot zang en trompet aan toe, het klinkt allemaal 
zeer overtuigend. Het slot van de vrijdagavond vond plaats in discotheek Chin Chin waar tot in de 
kleine uurtjes van de zaterdagochtend een aantal DJ’s funk/jazz draaide.

Jazz at the Beach
Wat Toonen blij maakte was het feit dat er twee strandpaviljoens het thema Jazz at the beach weer 
oppakten. Mede door het steeds beter wordende weer op zondag was het bij Take Five, waar de Cosy 
Cotton Band met Grana’ Louise optrad, en bij Beach Club Tien, die het Mainstream Jazzcombo van 
Ger Groenendaal geprogrammeerd had staan, ook weer dikke pret met volle terrassen en dansende 
mensen. Hopelijk werkt dit gegeven aanstekelijk en gaan volgend jaar meer strandpachters over stag.

hebben en er een redelijke 
som geld voor gekregen heeft. 

Na een paar maanden van 
intensief werken heeft Kitty 
Warnawa uiteindelijk een 
nieuw beeld moeten maken 
want het oorspronkelijke was 
niet meer te redden. Afgelo pen 
maandag werd in de Waar  
der polder bij bronsgieterij De 
Kameleon keizerin Sissi ein
delijk dermate gepreserveerd 
dat ze tot in lengte van dagen 
haar plaats bij de strandaf
gang naar strandpaviljoen 
Skyline weer kan innemen. 
Wanneer dat zal gaan gebeu
ren is vooralsnog niet bekend.

Different Cook in café Neuf

Santeri Sulkunen bij café Koper

Mainstream Jazzcombo bij Beach Club Tien (Foto Rob Bossink)

 Spoor 5 bij café Alex

Cosy Cotton band in de Lamstrael

Grana’Louise tussen haar fans, zondag bij Take Five

Lils Mackintosh in café Oomstee
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Het pension werd officieel geopend

De wandelaars hadden een zware dag

Villa terre Panache eindelijk pensionstrandwandelaars van de zesdaagse

‘pikken even een boulevardje’ 

standplaatshouders hebben positief 

contact met de gemeente gehad

Werkzaamheden spoor Zandvoort – Haarlem

Afgelopen zondag heeft Raymond van Duijn, in zijn hoe-
danigheid als voorzitter van de afdeling Zandvoort van 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN), het pension in Villa 
Terre Panache geopend. Deze opening heeft nogal wat 
voeten in de aarde gehad want de eigenaren waren al drie 
jaar bezig om de pensionvergunning te krijgen. Van Duijn 
kreeg de eer omdat de advocaten van KHN veel voor de 
nieuwe pensionhouders hebben betekend.

Aan de strandzesdaagse, een wandeling van Hoek van Hol-
land naar Den Helder, hebben vorige week duizend deel-
nemers meegedaan. Het was vooral afzien in de eerste da-
gen. Te warm en te loom wandelweer vonden de meesten. 
Woensdag liepen de deelnemers de afstand van Noordwijk 
naar Velsen langs het relatief harde strand van Zandvoort. 

Eindelijk hebben de standplaatshouders iets om naar uit te 
kijken. De afgelopen weken hebben zij op ambtelijk niveau 
een aantal gesprekken gevoerd met de gemeente. Deze 
gesprekken werden ervaren als positief en “erg prettig”. 
De standplaatshouders hebben er altijd naar gestreefd om 
budgetneutrale pacht te betalen. Het lijkt er nu op dat de 
gemeente Zandvoort deze wens gaat honoreren, hoewel 
het college het ambtelijk voorstel nog moet bevestigen.

Tussen Zandvoort en Haarlem vinden van maandag 3 
augustus tot en met vrijdag 25 september werkzaamhe-
den plaats aan het spoor. Volgens Prorail ondervindt het 
treinverkeer en het verkeer de spoorbaan moet kruisen 
via de Sophiaweg alleen overlast hiervan in het weekend 
van zaterdag 12 september, 01.00 uur tot maandag 14 sep-
tember, 05.00 uur. Omdat een gedeelte van het spoor aan 
zowel de noord- als de zuidzijde vervangen moet worden, 
ligt het treinverkeer richting Zandvoort volledig stil tus-
sen de bovengenoemde tijdstippen. 

Het gebouw, waar in het 
verleden wel een pension
vergunning voor was afge
geven, kwam volgens het 
bestemmingsplan niet in 
aanmerking voor de ver
gunning, althans dat was de 
mening van het college van 
B&W. De eigenaren, en de 
advocaten van KHN, waren 
echter ervan overtuigd dat er 
zeker een vrijstelling voor zou 

Maar vooral die dag was het 
superzwaar. Bij een tempe
ratuur van 27 graden in de 
schaduw en in de (gelukkig) 

“Wij zijn blij met deze ontwik
keling. Daar hebben we wel 
bijna drie jaar over gedaan. Op 
dit moment hebben we offici
eel nog geen vergunning maar 
er is goede hoop dat die er bin
nen afzienbare tijd komt. Wat 
mij nu nog zorgen geeft is de 
positie van de (strand)venters. 
Daar is vanuit de gemeente 
nog steeds geen contact mee 
geweest. Ook zij hebben nog 
geen definitieve ventvergun

Het spoor dat vervangen 
moet worden ligt net ten 
oosten van de Sophiaweg, 
tegenover de waterzuive
ringsinstallatie. De overgang 
bij de Sophiaweg kan dat 
weekend dan ook niet door 
het wegverkeer gebruikt 
worden en zal gebruik moe
ten maken van de overgang 
bij de Verlengde Haltestraat/

kunnen worden verleend en 
uiteindelijk hebben zij gelijk 
gekregen. Na jaren van on
duidelijkheid heeft het echt
paar Dekker  Jorritsma het 
groene licht gekregen om in 
hun indrukwekkende pand 
aan de dr. Schaepmanstraat 
een pension te vestigen.

Tot 2005 exploiteerde het 
echtpaar in Frankrijk een va

schaarse zon soms meer dan 
30 graden, was het parcours 
zwaar tot zeer zwaar te noe
men. Langs het water, waar 

ningen. Bijkomend probleem 
is dat in het seizoen niemand 
van de venters overdag kan 
vergaderen, dat moet dus in 
de avonduren maar daar is de 
gemeente niet echt blij mee. 
Zo sleept deze soap zich nog 
steeds voort”, aldus Arlan Berg, 
voorzitter van beide beroeps
groepen. Hij heeft een brief 
aan het college geschreven 
met afschriften naar alle ge
meenteraadsleden (tevens in 

Vondellaan (voor hulpverle
ningsdiensten, voetgangers 
en langzaam verkeer), of de 
Van Speijkstraat naar Noord 
en terug (voor gemotori
seerd verkeer).

Oude rails
De oude rails en de bielsen 
worden in stukken van 6 
meter lang afgevoerd via de 

kantieboerderij met 5 gas
tenkamers en daarbij een 
kleine camping. Ze besloten 
weer terug te gaan naar 
hun geboortegrond langs 
de NoordHollandse kust 
om daar hun beroep voort 
te zetten. In Zandvoort von
den zij een ruim, maar uitge
woond, pand met 18 kamers. 
Ruim 8 maanden hebben ze 
dag en nacht aan het pand 
gesleuteld, getimmerd en 
gezaagd om het geschikt 
te maken als pension. Het 
monumentale pand kreeg 
de naam Villa Terre Panache, 
een naam die herinnert aan 
Franse, zomerse sferen. 

Omdat in Zandvoort behoef
te is aan groepsaccommoda
tie, richten ze zich vooral op 
gezelschappen zoals bijeen
komsten en familiereünies. 
Voor zaken als teambuil
ding bieden zij eveneens de 
geschikte ruimte. En vooral 
die laatste twee argumen
ten zijn volgens wethouder 
Wilfred Tates doorslagge
vend geweest om uiteinde
lijk alsnog de pensionver
gunning te verstrekken. “Een 
dergelijk pension past bij de 
badplaats en brengt boven
dien geld in het laatje”, aldus 
Tates.

eigenlijk verkoeling zou moe
ten zijn, liepen er deelnemers 
bij gebrek aan een frisse zee
wind als oververhitte slacht
offers zonder op te kijken 
langs de Zandvoortse kust
plaats en de vele gezellige 
strandpaviljoens. Honderden 
andere deelnemers namen 
echter de boulevard van 
Zandvoort (toegestaan in de 
reglementen) en genoten van 
de getoonde belangstelling 
voor hun wandelprestatie. 
“Veel succes” en “sterkte” 
werd hen menigmaal tijdens 
hun wandeling op de boule
vard toegewenst. Dat bete
kende echt ‘een hart onder 
de riem’ voor de enthousiaste 
deelnemers die aan de zware 
uitdaging gevolg gaven. De 
strandzesdaagse 2009 zit er 
inmiddels al weer op.        

het bezit van de Zandvoortse 
Courant), met het verzoek 
om zo snel mogelijk met een 
oplossing te komen. “Wij wil
len op zeer korte termijn ons 
nieuwe contract ontvangen. 
De strandpolitie heeft nu al 
enkele malen één van onze 
leden aangehouden om de 
ventvergunningen na te kij
ken. U begrijpt dat zij door 
toedoen van de gemeente hier 
niet aan kunnen voldoen”, al
dus de brief van Berg namens 
de venters. Berg gaat er verder 
vanuit dat de contracten, door 
het niet reageren van de ge
meente, stilzwijgend en onge
wijzigd zijn verlengd.

Ondertussen heeft de ver
eniging van Berg zich tot de 
Nationale Ombudsman ge
richt over de kwestie met de 
venters. Daar is een dossier 
aangelegd en is de gemeente 
Zandvoort om opheldering 
over de gang van zaken ver
zocht. De gemeente heeft 
nu 6 weken de tijd om de 
Ombudsman van de nodige 
gegevens te voorzien, die na 
bestudering daarvan een oor
deel zal vellen.

Zeeweg. Het grote transport 
start op zaterdag 12 septem
ber om 01.30 uur en zal in to
taal ongeveer 20 uur duren. 
Afhankelijk van de drukte op 
de weg, zal worden gepro
beerd dit transport zoveel 
mogelijk achter elkaar door 
te laten gaan. 

Tijdelijke opslag
Wanneer het die dagen, met 
name de zondag, erg druk is 
op de boulevard en op de 
Zeeweg zullen de rails en de 
bielsen tussentijds worden 
opgeslagen op het braaklig
gende terrein bij het riool
gemaal aan de Kamerlingh 
Onnesstraat. Dit terrein zal 
dan op dinsdag 15 septem
ber weer leeg zijn. De nieu
we rails wordt aangevoerd 
via het spoor.

ALIVE
Zandvoort

STRANDFESTIVAL - ZANDVOORT AAN ZEE
WWW.ZANDVOORTALIVE.NL

8 & 9 AUGUSTUS
www.vvvzandvoort.nl

LIVE: HANS DULFER • KINS OF LEON 
PRINCE COVER ACT 

DJ’S: QUINTINO • VICTOR CORAL
SVEN & TETTERO • AFFRO JACK
GREGOR SALTO • RAYMUNDO
ROOG • REAL EL CANARIO • MINOZ
SIDNEY SAMSON • DON DIABLO
MIKE RAVELLI • SOUNDBALANCE
AUKE MAKELAAR • JAZZ RELATION
WAZARI SOUNDSYSTEM • LEROY STYLES
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BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt ook op Funda!

•	 Gratis waardebepaling van uw woning;
•	 Gratis hypotheekadvies;
•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: 
 funda.nl, zah.nl, jaap.nl, huislijn.nl, woonkrant.nl, 
 marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

 
 * Vraag naar de voorwaarden

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

• De leukste courtage van Nederland*;
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, 
 ook ’s avonds;
•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter  van onze 
 dienstverlening;
•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar 
 bij verkoop, aankoop, verhuur en beheer;
•	 No cure, no pay;

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

Vraagprijs: 
€ 385.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 224.500,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 349.000,- k.k.

Brederodestraat 100  Zandvoort Martinus Nijhoffstraat 79  Zandvoort Burg. van Fenemaplein 16-07  Zandvoort

* Riant 4-kamer appartement (verbouwd naar 3 kamers) met o.a. royale living, ruim 
balkon aan voorzijde met zeezicht, ruim 2e balkon aan achterzijde met panora-
misch uitzicht over Zandvoort!

* Gelegen op de 4e etage, op een steenworp afstand van strand, boulevard en zee;
* Zonnige living (westligging) met 2 * toegangsdeur naar ruim balkon, laminaatvloer en open 

haard, moderne keuken vzv div. inbouwapp., badkamer vzv douchecabine en wastafel, 2 slaap-
kamers, modern toilet met fontein;

* Vanuit alle vertrekken heeft u toegang tot een van de balkons;

* Een karakteristieke 30-er jaren tussenwoning met o.a. garage, 3 slaapkamers, bal-
kon en voor- en achtertuin op het westen met achterom! 

* Gelegen aan de statige Brederodestraat in Zandvoort Zuid;
* Beg. grond: o.a. ruime woonkamer met parketvloer en opensl. deuren naar de achtertuin, semi-

open keuken vzv div. inbouwapp., modern toilet met fontein;
* 1e verdieping: 2 slaapkamers, moderne badkamer vzv ligbad, sep. doucheruimte, wastafel en 

2e toilet, balkon;
* 2e verdieping: ruime zolderkamer met aan beide zijden een dakkapel;
* De besloten achtertuin is gelegen op het westen en beschikt over een stenen schuur;

* Afzonderlijke berging in de onder-
bouw;

* Eventueel garage separaat te koop;
* Complex beschikt over een liftinstal-

latie!
* Woonoppervlakte ca. 105 m², inhoud 

ca. 270 m³.

* De garage is toegankelijk vanuit de ach-
tertuin en vanuit de Oosterparkstraat; 

* Een goed onderhouden woonhuis op 
steenworp afstand van strand en duinen!

* Woonoppervlakte ca. 135 m², perceel 149 
m², inhoud ca. 360 m³.

* Moderne, verrassend ruime eengezinswoning met o.a. moderne keuken, moderne 
badkamer, 4 (optie 5) slaapkamers, voor-  en besloten achtertuin!

* Gelegen in de geliefde en kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
* Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje;
* Beg. grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, royale living met toegangsdeur naar en zicht op de 

tuin, moderne keuken vzv div. inbouwapp.;
* 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv ligbad, wastafelmeubel en 2e toilet;
* 2e verdieping: 1 (optie 2) ruime slaapkamer, kast met aansluiting was/droogmachine;

* Voortuin op zuidoosten en achtertuin (ca. 
60 m², 11 mtr diep) op noordwesten met 
achterom en stenen schuur;

* Woonoppervlakte ca. 120 m², perceel 127 
m², inhoud ca. 310 m³.

NiEuwNiEuwE prijs
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Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Weekmenu:
meloen met ham

of
soep van de dag

maaltijd tonijnsalade
of

biefstuk met gebakken champignons 
en uien of een heerlijke  
pepersaus geserveerd met  
salade en Vlaamse friet

pêche melba
€ 7,50 

Mosselpannetje met sausjes salade en 
stokbrood met kruidenboter 
of Vlaamse friet €12,50

Smulhouse Allessandro 
Boulevard Barnaart 8 - Zandvoort  

Tel.:0681307330 

Sm
ulh

ouse Allessandro

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Kerkstraat 14, 
2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur
7 dagen per week

Geen zin om te kokkerellen?
Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat  
wils, zoals broodjes, saté,  
spareribs, diverse visgerechten  
of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!
Op veler verzoek onze weekschotel: 
Harocamo nasi € 10,--!

Bel: 5712102 
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel
zie pagina 22

grootse Zomermarkt komt er weer aan
Komende zondag is het centrum weer het domein 
van de marktkooplieden, artiesten en etensberij-
ders. Het is dan weer tijd voor de Zomermarkt! Met 
meer dan 300 kramen steekt Zandvoort er landelijk 
met kop en schouders bovenuit.

De werkzaamheden van 
een brandweervrijwilliger 
zijn erg uiteenlopend. Ze 
worden niet alleen ingezet 
bij het blussen van brand, 
maar ook bij verhelpen van 
stormschade, hulp bij ver
keersongevallen en tevens 
zijn ze bij alle race activi
teiten op het Circuit Park 
Zandvoort aanwezig. Al 

Onlangs werd bekend 
gemaakt dat er weer een 
groot aantal artiesten 
gecontracteerd zijn. De 
organisatoren zijn ver
heugd dat ze Sgt. Wilson’s 
Army Show weer heb
ben kunnen contracte
ren. Verder wordt ook de 
komst van Patrick Smit 
aangekondigd. Het unie
ke talent is meervoudig 

brandweer informatiekraam nieuwe fiets 
op Zomermarkt

De Zomermarkt is ook een 
mooie gelegenheid om 
allerlei nieuwe artikelen 
aan de man te brengen. 
Zo vraagt Calvé zich af of 
Zandvoort klaar is voor 
een nieuwe halfvolle may
onaise, waarvan zij bewe
ren dat die net zo romig 
smaakt als hun volle vari
ant maar wel met de helft 
minder vet. Bezoekers 

stapt Zandvoort over?
kunnen bij de Calvé over
stapkraam het overstap
spel spelen onder leiding 
van een overstapcoach. 
Het spel zal ongetwijfeld 
leiden tot opvallende en 
grappige taferelen en 
zal inzicht geven in de 
mayonaisevoorkeur van 
de inwoners van onze 
woonplaats. Wij zijn be
nieuwd!

deze werkzaamheden wor
den uitgevoerd met zeer 
professionele uitrusting.

Als vrijwillig brandweer
man kun je rekenen op ver
schillende Rijksdiploma’s, 
een aantrekkelijke ver
goeding voor de door jou 
geïnvesteerde tijd, kame
raadschap en wat eigenlijk 

Nederlands en Europees 
kampioen trialbiken, een 
soort mountainbiken. Bij 
trialbiken is het de kunst 
uiteenlopende hindernis
sen te nemen zonder de 
grond te raken. Zijn optre
dens zijn bijzonder spec
taculair en zeker de moei
te van het aanzien waard. 
Geïnteresseerden kunnen 
zelf ook een poging wa

nog het belangrijkst is: je 
draagt zorg voor de veilig
heid van de Zandvoortse 
gemeenschap. Dus zoek 
je een waardevolle bezig
heid waar je iets voor te
rug krijgt maar waar je ook 
iets aan de Zandvoortse 
gemeenschap bijdraagt, 
wellicht is de brandweer 

gen op het uitgezette 
parcours. Liefhebbers van 
het levenslied komen ook 
volop aan hun trekken. 
Rob Bergman, een talent
volle zanger, is weer van 
de partij. Hij zingt hits 
van André Hazes, Koos 
Alberts, Jan Smit en Frans 
Bauer. Voor de kinderen is 
er uiteraard ook van alles 
te doen: van spelletjes 
spelen tot schateren om 
de clowns die verspreid 
over het terrein lekker gek 
doen. Alex Willemse, die 
sinds de Voorjaarsmarkt 
met zijn bedrijf de organi
satie heeft overgenomen 

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310,
2040 VB Zandvoort. De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden

Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

Nieuw bij Beter MoBiel

De enige fiets met nog ietz

    Op de Zomermarkt te bezichtigen in onze stand, op de Swaluëstraat.

van Ferry Verbrugge, 
heeft hoge verwachtin
gen van de komende 
zomermarkt: “De voor
jaarsmarkt was een 
doorslaand succes. Ik ben 
ervan overtuigd dat we 
dat succes gaan evena
ren. Ik verheug me erop. 
Ook de middenstand en 
de horeca zijn door het 
succes in mei geïnspi
reerd. Samen maken we 
er een mooie dag van.”

Op deze en de vol
gende pagina’s vindt u 
alle informatie over de 
Zomermarkt.

De Zandvoortse brandweer bestaat voor een groot ge-
deelte uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers zorgen ervoor 
dat de brandweer in Zandvoort in de avonduren en in 
het weekend snel en adequaat ter plaatse kan zijn. In het 
kader van de wervingsactie ‘Help jij ons uit brand?’ is het 
Zandvoortse brandweerkorps tijdens de Zomermarkt 
aanwezig om nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren.

Deze Zomermarkt staat ook in het teken van een 
nieuw soort fiets, de Feetz. Het is een nieuw soort 
bakfiets, verkrijgbaar in een drie- en vierwiel uitvoe-
ring. Het ontwerp heeft al een groot aantal prijzen in 
de wacht gesleept. De Feetz gaat door plaatsgenoot 
Ard Keff van Beter Mobiel in de Max Planckstraat in 
licentie verkocht worden.

dan iets voor jou! Het 
brandweerkorps staat 
zondag van 08.00 uur tot 
14.00 uur met een kraam 
naast het postkantoor om 
iedereen te voorzien van 
de nodige informatie over 
alles wat er bij de vrijwillig 
brandweerman of vrouw 
komt kijken. 

Wij zoeken 

SPORTMAATJES
voor onze cliënten die niet zelf een sportieve activiteit kunnen ondernemen. 

Bel voor meer informatie: Tel. 06 - 34 94 14 46

De RIBW K/AM zorgt ervoor dat mensen met een psychiatrische achter-
grond gewoon in de maatschappij kunnen wonen, uitgaande van hun  
eigen wensen en mogelijkheden. Zie ook www.ribw-kam.nl

“De Feetz is heeft een 
mobiliteitsoplossing voor 
iedereen. Of je er nu een 
kinderzitje van maakt of 
een transportfiets, alles 
is mogelijk. Maar ook de 
gemeentelijke plantsoe
nendienst en de post
bode zouden er goed 
mee uit de weg kunnen”, 
aldus Keff. De Feetz is in
ternationaal al een suc
ces in Zweden, Frankrijk 
en Engeland. Keff heeft 

bedongen bij de licen
tieonderhandelingen 
dat hij het dealerschap 
krijgt voor Zandvoort, 
Bloemendaal, Haarlem 
en Heemstede. Meer in
formatie kunt u krijgen 
bij de ‘kraam’ van Keff 
tijdens de zomermarkt 
op het parkeerterreintje 
achter het raadhuis in de 
Swaluëstraat. Wie niet 
kan wachten kan ook sur
fen naar www.feetz.nl.

Ook dol op de zomermarkt

Zondag 9 augustus 
geopend vanaf 10 uur

Grote Krocht 28
Zandvoort

 

 Café Oomstee
Zaterdag 29 aug., aanvang 13.00 uur:

2e Oomstee Open!
Opgeven bij de bar!

Verzamelen om 13.30 bij Open
Golf Zandvoort. Kijk voor alle 

informatie op: www.oomstee.nl

Vrijdag 14 aug., Aanvang 21.00 uur:

Jazz in Oomstee
Zie www.oomstee.nl voor verdere agenda!

OOMSTEE
G
O
L
F

OPEN



SPECTACULAIRE

Zondag 9 augustusZOMERMARKT
VAN 10 TOT 18 UUR

De Zomermarkt te Zandvoort wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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Nieuwe artiesten op de Zomermarkt in augustus
Na het succes van de voorjaarsmarkt in mei belooft de zomermarkt 
van zondag 9 augustus ook een zeer geslaagde dag te worden. 
Naast de vaste elementen van veel kramen, horeca en amusement 
verwacht organisator Alex Willemse dat het zonnetje zo midden 
in de zomer ook haar steentje zal bijdragen. Daarbij komt dat 
het amusement op deze zomereditie nog uitgebreider zal zijn: De 
organisator is trots te kunnen melden dat Sgt. Wilson’s Army Show 
en Patrick Smit zijn gecontracteerd. Dit, in combinatie met de reeds 
vertrouwde artiesten, het grote en diverse aanbod én de zon zullen 
er voor zorgen dat deze zomermarkt weer een groot succes wordt! 
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www.hotelzuiderbad.nl

*De kortingskaart is uitsluitend geldig van 7 t/m 9 augustus 2009. De korting is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, afgeprijsde artikelen, 
cadeaubonnen, salonbehandelingen en geneesmiddelen. Tijdens de actieperiode ontvangt u geen spaarpunten of hartjes ten behoeve van de Pour Vous Juwelen.

Haltestraat 1 • Zandvoort

SEE TRY
 BUY
SEE TRY
 BUY

7 t/m 9 augustus 2009

19% KORTING* OP AL UW AANKOPEN

Zomermarkt in Zandvoort

In de winkel
NIEUWE NAJAARS COLLECTIE!
Laatste zomercollectie 50% KORTING!

Op de kraam koopjes 
v.a. 5 EURO! OP = OP

Staat ook op de markt met leuke
aanbiedingen vele merkbrillen 

o.a. D&G Dolce & Gabana zonnebrillen.
Exclusieve zonnebrillen van de
Nederlandse mode couturier

Mart Visser! 

Grote Krocht 20a Zandvoort Tel.: 023 – 571 4395 

Óp onze kraam zullen wij 
kunstnagels en waanzinnige  
nail art promoten! 
Kom langs en krijg GRATIS een 
proefnagel of een GRATIS nail art.
Ook koopjes met fikse kortingen.

Ook op de markt 

met terras
Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort

Tel.: 023-57 35 002 
Ma 13.00-18.00

di t/m vrij 8:30-18:00 
za 8:30-17:00 zo 12:00-17:00

BIJ ONS verKrIJGBaar
Zondag Zijn wij geopend
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Vorige week donderdag was het voor de strandpachters een topdag die ervoor zorgde 

dat menig record gebroken werd. De weersverwachting was uitstekend en dus kwa-

men de zonaanbidders al vroeg naar Zandvoort. De hele dag kwamen ze, vaak in snik-

hete auto’s. Het kwik was zelfs vlak aan de kust opgelopen tot 28,8°C, min of meer een 

unicum want normaal gesproken wordt deze temperatuur niet gehaald door het altijd 

koudere zeewater. Toen echter het klein beetje wind dat er stond geheel wegviel, steeg 

de thermometer met sprongen.

Op dinsdag 18 augustus aanstaande zal de behandeling 

van het ontwerpbestemmingsplan Zandvoort Centrum 

in de vergadering van de commissie Raadszaken worden 

voortgezet. De behandeling van dit bestemmingsplan 

werd eerder gestaakt op 18 juni jongstleden.

Topdag voor het strand Ontwerpbestemmingsplan 
opnieuw in commissie

gemerkt. Wel is er een ver-

schuiving te constateren 

van vroeg komen en vroeg 

naar huis, naar later komen 

en blijven dineren. Volgens 

Hans van de Weerdhof, 

strandcoördinator van de 

gemeente Zandvoort ligt 

het strand lekker vol: “Ook 

de Duitsers blijven komen. 

De recessie kan dus ook een 

dels twee brieven gestuurd, 

waarin op een aantal zaken 

uit het bestemmingsplan 

wordt ingegaan.

U kunt tijdens de behande-

ling op 18 augustus opnieuw 

gebruikmaken van het 

spreekrecht. De vergadering 

begint om 20.00 uur en het 

onderwerp staat als eerste, 

na de opening, de notulen 

en de vaste mededelingen, 

geagendeerd. 

5 236 19Actueel Eten 50+ Sport
Zomermarkt druk 
bezocht

Culinair weekend De Feetz is in 
Zandvoort

Toppers naar 
KLM Open 

5e jaargang • week 33

13 aug 2009
Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 
Zandvoortse 

De Mannetjes

Culinair weekend

Ik dacht dat Zandvoort alleen 

maar patat kon maken!

De Zeeweg was weer een 

crime met tot laat in de 

middag twee rijen files die 

slechts spaarzaam vooruit 

kwamen. De eerste test van 

de nieuwe situatie op de ‘kop’ 

is dus eigenlijk min of meer 

geflopt want als de voorspel-

lingen uit zouden komen, 

zou er slechts een minimale 

file kunnen ontstaan. Via de 

Zandvoortselaan daarente-

gen was Zandvoort vanaf de 

middag goed te bereiken.

Afgelopen week heeft het 

Nederlands Bureau voor 

Toerisme en Congressen 

(NBTC) via een persbe-

richt bekendgemaakt dat 

het strandbezoek van de 

Nederlanders achteruit is 

gegaan, zei het marginaal. 

Vooral dit seizoen heeft 

Zandvoort daar, mede door 

het goede weer, weinig van 

Voor het gebied Centrum 

is een bestemmingsplan in 

procedure gebracht. De raad 

dient dit plan vast te stellen. 

De commissie Raadszaken 

adviseert de raad hierover. 

In de hoorcommissie zijn 

de verschillende zienswij-

zen besproken. Een aantal 

daarvan is in het advies van 

de hoorcommissie gegrond 

verklaard, een aantal onge-

grond. 

Tijdens de eerdere behan-

deling van dit agendapunt 

bleek een aantal vragen van 

zowel de leden van de com-

missie als de insprekers niet 

direct beantwoord te kun-

nen worden. Besloten werd 

daarom om het voorstel op 

dat moment aan te houden. 

In verband met de voort-

gang van het proces en om 

te komen tot vaststelling 

van het bestemmingsplan 

heeft het college nu duide-

lijkheid gegeven omtrent de 

niet beantwoorde vragen. Zij 

heeft de raad daarom inmid-

positieve uitwerking heb-

ben.” De gemiddelde strand-

gast is volgens de strandco-

ordinator ook actiever dan 

vroeger. Vooral de paviljoens 

die allerlei extra activiteiten 

brengen zoals zandkastelen 

bouwen, surflessen, anima-

tie voor kinderen en derge-

lijke, draaien volgens Van de 

Weerdhof geweldig.

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 33: 
5 petit pain  € 1,50 
Maïs brood  € 1,25 

week 34: 
1x oatbran en 4 croissants
samen voor  € 4,95

Stap ook eens binnen voor  
een lekker belegd broodje  
met één van onze heerlijke 
ambachtelijke salades en  

een lekker kopje koffie

Sea Optiek
Zichtbaar Beter

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Bij aankoop van een 
PERSOL-zonnebril 

enkelvoudige glazen 
geslepen op uw 

sterkte GRATIS!!!!

HOOGZOMERACTIE!!!!

Bekijk de verkeersbesluiten ten 
behoeve van de KLM Open 2009. 

Zie de gemeente-advertentie op pagina 20

Van ons hoeft u
geen provisie
te betalen!

Kostverlorenstraat 100 - Zandvoort
(023) 573 59 87
www.zandvoort.hypotheekshop.nl

En u krijgt 
vaak ook nog 
eens een 
lagere rente!

Een mierenhoop in het water

Weer files op de Zeeweg
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Ze zitten op de pier. En wach-

ten. Wij zijn net gearriveerd 

op onze vakantiestek. En ver-

bazen ons weer. Nog nooit 

zijn we in deze periode in 

Spanje geweest. 24 juni, dia 

de San Juan. Het is een groot 

feest in en rondom Alicante. 

Feesten doe je niet een dag 

maar een hele week zodat er 

maar liefst vijf keer vuurwerk 

wordt ontstoken. Dat weten 

we echter op dit moment nog 

niet. 

Precies om 12 uur ’s nachts 

begint het geknal. Prachtige 

vuurwerkbogen verschij-

nen aan de donkere hemel. 

“Ooooooh en aaaaaahhh”. 

Applaus als er een mooie 

fontein uiteenspat. Allerlei 

kleuren flitsen door de lucht. 

Iedereen zit op stoeltjes en 

kistjes. Op stukken rots en 

(geleende) terrasstoelen. 

Het spektakel duurt tot half 1. 

Tussendoor wordt er gegeten. 

Gezellig met elkaar. Tafeltjes 

zijn ook meegesleept met 

daarop stokbroden, gevuld 

met lekkers, tortilla, chorizo 

en albondigas (gehaktballe-

tjes). En olijven. Veel olijven. 

Alles gewikkeld in alumini-

umfolie.

We kunnen niet slapen. De 

balkondeuren staan wijd 

open. Dertig graden. Het 

wordt niet koeler. Warme 

wind doet de gordijnen op-

bollen. Tot half drie blijven fa-

milies op het strand bivakke-

ren. Zwemmen tot diep in de 

nacht. Vijf nachten vuurwerk. 

San Juan. Fiësta. En slapen? 

Daar is de siësta voor! Wat 

ons opvalt is, dat men gedisci-

plineerd de eetresten in plas-

tic zakken doet. De containers 

en prullenbakken zijn overvol. 

Rondom stapelen de zakken 

zich hoog op. Maar ach. Elke 

ochtend om 7 uur wordt alles 

weer geveegd en opgehaald. 

Zwerfvuil opgeruimd door 

luidruchtige vuilnismannen. 

Tja. Ook op zondag. 

Zodat katten, honden 

of vogels geen kans 

krijgen de troep te 

verspreiden. Ook op 

zóndag. Een idee voor 

Zandvoort Schoon?!

cartoon Hans van Pelt

KLM OPEN

Spanje Schoon

column
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enkele keer in een badplaats 

haar tenten opzet. Naar ver-

luid had de dikhuid geen 

zin om diep het water in te 

gaan maar had zij zich wel 

helemaal nat gemaakt. Op 

de foto van onze medewerk-

ster Pauline Zwemmer is de 

olifant net bij het strand 

aangekomen.

ren vanaf 4 jaar. De School is 

in augustus 2008 gestart als 

basisschool. Het streven is 

een school te realiseren waar 

kinderen dankzij individuele 

leerlijnen kunnen blijven tot-

dat ze naar het beroeps- of 

wetenschappelijk onderwijs 

gaan; een integratie dus van 

basis- en voortgezet onder-

wijs. Zo ontstaat een onon-

derbroken ontwikkellijn en 

wordt de breuk tussen ba-

sis- en voortgezet onderwijs 

voorkomen. De School is 50 

weken per jaar geopend en 

hanteert de sociocratische 

kringorganisatie methode 

(SKM) als vertrekpunt voor 

pedagogisch-didactische 

handelen en om de organi-

satie in te richten.

Extra aandacht
De School kent een structuur 

van kleine klassen, waardoor 

extra aandacht is voor elk 

individueel kind. Zo wordt 

er voor elke leerling een per-

door de geul getrokken. Echt 

een staaltje van vindingrijk-

Dat is pertinent onjuist en 

sinds de instelling van het 

gescheiden ophalen is dit 

ook nog nooit gebeurd! Enig 

nadeel is de lucht die de bak-

ken soms afgeven, met name 

bij warm weer. Wat helpt is 

om afval dat veel stank kan 

gaan verspreiden in kranten-

papier te wikkelen, nooit in 

plastic dus, om het daarna 

in de GFT-bak te gooien. De 

bak na het legen eens extra 

schoonspuiten met water is 

ook een oplossing voor het 

stankprobleem.

Zandvoort heeft nu nog als enige gemeente in Nederland een basisschool waarbij de les-

sen tijdens de traditionele schoolvakanties gewoon doorgaan. Dat unieke gegeven heeft 

afgelopen weken voor veel publiciteit gezorgd. Radioverslaggevers, journalisten en tele-

visieploegen hebben deze zomer de Zandvoortse school bezocht voor een reportage over 

schoolgaande kinderen in de zomer.

Wat doe je als een evenement dat je georganiseerd hebt ineens niet doorgaat? Dan moet 

je creatief zijn en van de nood een deugd maken door vindingrijk te denken.

Bij huishoudens met rolemmers wordt tweewekelijks het 

groenten-, fruit- en tuinafval, het zogenaamde GFT-afval, 

opgehaald. Dit afval gaat naar een verwerkingsinstalla-

tie die er compost van maakt. Composteren is aanzienlijk 

goedkoper dan verbranden en zo snijdt het mes aan twee 

kanten: de verwerkingskosten blijven laag en het milieu 

wordt minimaal belast.

Olifant zoekt verkoeling

Lessen gaan hele zomer door bij De School

Vindingrijkheid troef

Zandvoorts groenafval van 

uitstekende kwaliteit

Waveboarders op het zonneterras

De dikhuid op weg naar de zee

De olifant van het Moskou 

Staatscircus heeft afgelo-

pen maandag verkoeling 

gezocht in de zee bij onze 

woonplaats. Het dier werd 

door haar begeleiders naar 

het strand gevoerd om enige 

tijd in de zee te verpozen. Dit 

gebeurd slechts zelden om-

dat het circus slechts een 

De belangstelling komt niet 

alleen uit Nederland. De 

Belgische en Duitse televi-

sie maakten opnames en 

De School haalde zelfs de 

kranten in Spanje en België. 

Zandvoort heeft met De 

School deze zomer, naast 

het strand, circuit en evene-

menten, een nieuwe aan-

dachtstrekker. De kinderen 

raken al aardig gewend aan 

de microfoons en camera’s. 

De School is als enige basis-

school in Nederland alle we-

ken van het jaar, met uitzon-

dering van de kerstvakantie, 

geopend van 08.00 uur tot 

18.00 uur. Dit concept krijgt 

navolging in andere plaat-

sen. Volgende week gaat 

een school in Zwolle met 

hetzelfde concept open en 

zijn er concrete plannen voor 

Ede en Waalwijk.

De School
De School is een algemeen 

bijzondere school voor kinde-

Dit overkwam de exploi-

tanten van strandpaviljoen 

Skyline afgelopen zaterdag. 

Omdat de half pipe, met 

demonstraties inline ska-

ten door zeer getalenteerde 

skaters, niet door kon gaan 

moest er iets anders ko-

men. Het werd: waveboar-

den maar dan, let wel, op 

het zonneterras vlak voor 

het paviljoen. Met een bull-

dozer werd een diepe geul 

gegraven waar maar liefst 

circa 260.000 liter zeewa-

ter in werd gepompt. Om 

het water niet weg te laten 

zakken werd de geul met 

plastic bedekt. Toen de geul 

vol was, konden de fanatieke 

boarders hun hart ophalen. 

Zij werden door middel van 

een motor lier op hun board 

“Het Zandvoortse GFT-afval 

is constant van uitstekende 

kwaliteit en er zit hoege-

naamd geen vervuiling in, 

zelden of nooit is een par-

tij afgekeurd. Daar mag 

Zandvoort best trots op zijn”, 

zo meldt een verwerker van 

het composteringsbedrijf.

Een kleine groep Zand-

voortse inwoners blijft hard-

nekkig beweren dat apart 

opgehaald GFT-afval alle-

maal op de grote verbran-

dingshoop terecht komt. 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
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restaurant aan het strand

waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier

 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort

 T: 023 – 57 40 330 • F: 023-57 16 865 

 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut

 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

soonlijk leerplan opgesteld, 

in blokken van 10 weken. 

Talenten, persoonlijkheid en 

uitdagingen worden hierin 

verwerkt tot een ontwik-

kelingsdoelstelling waarbij 

leertijd, tempo en begelei-

dingsbehoefte maat geven. 

Daarnaast is er een rijk aan-

bod aan leer- en andere ac-

tiviteiten zoals Engels voor 

kleuters, yoga, dans, koken 

en filosofie. Door het maat-

werk kunnen nieuwe leerlin-

gen op elk gewenst moment 

instromen.

Informatiebijeenkomst
Zaterdag 15 augustus houdt 

De School een informatiebij-

eenkomst voor ouders van 

potentiële nieuwe leerlin-

gen. Van 10.00 uur tot 12.00 

uur zijn leerkrachten, kinde-

ren en ouders aanwezig om 

belangstellenden kennis te 

laten maken met De School. 

Het adres is Emmaweg 22 in 

Zandvoort.

heid die menigeen een leuke 

middag heeft bezorgd.

SPOTLIGHTS
Kent u onze Song

“Vandaag is onze Joop 80 jaren jong”

Gefeliciteerd 

door het koor

Mia Hanny Henk  

Dennis Max Joyce  

Kim Nash

Lieve Menno & Kikie

Jullie hebben er even op moeten wachten, 
maar kunnen nu voor de volle 100% van 

dit wondertje gaan genieten,

Welkom thuis lieve Jimmy

Heel veel liefs,
Ramon & Feikje

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

Ook iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

14-08-2004                                        14-08-2009

Lieve papa

Al 5 jaar uit ons midden

Maar nooit uit ons hart.

Nicolette en Sary

in memoriam
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Bij huishoudens met rolemmers wordt tweewekelijks groenafval opge-

haald. Dit gaat naar een verwerkingsinstallatie die er compost van maakt. 

Composteren is aanzienlijk goedkoper dan verbranden. Zo snijdt het mes aan 

twee kanten: de verwerkingskosten blijven laag en het milieu wordt minimaal 

belast. “Het Zandvoortse GFT is constant van uitstekende kwaliteiten, er zit 

hoegenaamd geen vervuiling in”, zo meldt de verwerker. Zelden of nooit is 

een partij afgekeurd. Daar mogen we best trots op zijn…

Tot slot nog twee opmerkelijke zaken:

1.Een kleine groep inwoners blijft maar hardnekkig beweren dat apart opge-

haald GFT “toch allemaal weer op de verbrandingshoop komt”. Dat is aan-

toonbaar onjuist; sinds de invoering is dit nog nooit gebeurd.

2. Bij warm weer geven de bakken soms overlast door nare geurtjes. Wat 

helpt  is om afval dat veel stank gaat verspreiden in krantenpapier te wikkelen 

(nooit in plastic!) en het dan in de GFT bak te gooien. De bak na lediging eens 

extra schoon spuiten met water is ook een oplossing.

Voor meer info: bel de reinigingscontroleur, 023-5740100.

DAAR IS DE COMPOSTBODE! 

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

senstallingen bij het strand 

altijd open zijn en volgens de 

provincie worden die 

alleen op strandda-

gen van 10-18 uur 

bewaakt. Kennelijk 

weet men niet dat 

dit niet (meer) het 

geval is! Wel staan er 

tijdens warme dagen 

verkeersregelaars bij 

het Badhuisplein en 

het Stationsplein om 

het strandverkeer in goede 

banen te leiden.

Mag het licht uit?
Het zal je maar overko-

men. Voor de tweede keer 

zorgt de lantarenpaal in de 

Helmerstraat voor verras-

singen. De eerste keer was 

het de wind die de kap eraf 

blies en door het raam van 

familie de Jong kwam. De 

tweede keer is wel iets hef-

tiger! Iemand reed de paal 

helemaal omver. Maar één 

ding scheelt want hoewel 

ook nu de kap eraf is bleef 

de paal zelfs helemaal plat 

op de grond keurig branden!

Tentoonstelling
Alhoewel de ten-

toonstelling niet in 

Zandvoort plaats 

vindt, willen we toch 

een uitzondering 

maken om deze on-

der uw aandacht 

te brengen. Oud 

plaatsgenoot Ingrid van den 

Hoed- Loogman woont en 

werkt in Hoorn en had in 

2004 haar eerste tentoon-

stelling met bronzen beel-

den in Galerie de Stijlkamer 

in Zandvoort. Ook volgde 

zij een Masterclass bij Kees 

Verkade en deed in 2007 

als gast mee met de BKZ 

atelierroute. Mocht u in  

de gelegenheid zijn dan  

kunt u haar mooie bronzen 

beelden bezichtigen in de  

hal van het  Stadhuis 

Enkhuizen, Breedstraat 53 

of ga naar www.hoed-loog-

man-brons.nl.

Onoverzichtelijke 
situatie

Nog steeds is de verkeers-

situatie op het kruis-

punt Zandvoortselaan/

Haarlemmerstaart/Kost-

verlorenstraat/Tol weg 

zeer onoverzichtelijk. 

Afgelopen donderdag 

bleek dat weer toen een 

Duitse toerist met zijn 

Smart te vroeg linksaf 

sloeg. De Nederlander 

die de Tolweg in wilde 

reageerde gelukkig zeer 

alert en kon zodoende een 

groot ongeluk voorkomen. 

Onze fotograaf, die toeval-

lig aanwezig was, maakte 

deze foto.

Steiger waait om

In de Swaluëstraat blies de 

wind vorige week vrijdag 

een aan de zijgevel van 

een woonblok geplaatste 

steiger omver. Gelukkig 

voor de eigenaren van 

de auto’s die geparkeerd 

stonden op de parkeer-

plaats achter het gemeen-

tehuis, bleef het gevaarte 

in de bomen hangen. De 

brandweer moest er aan 

te pas komen om het ding 

weer op z’n pootjes te krij-

gen. Op deze foto van Nico 

Stammis is duidelijk te 

zien dat de bomen erger 

hebben voorkomen. 

Gedumpt!
“Welke dierenvriend heeft 

zijn lieve oude tamme rat in 

een hokje (gelukkig met wa-

ter) bij het Zwanenmeertje 

gedumpt?”, vraagt een 

dierenvriend zich boos af. 

Degene die het diertje vond 

heeft zelf 15 jaar tamme rat-

ten gehad en kon dus zien 

dat dit een hoog bejaarde 

man is. Ze nam de rat mee 

en plaatste hem in nieuw 

hok (gesponsord door die-

renspeciaalzaak Dobey).

Omdat de weldoenster een 

week later zelf op vakantie 

ging, heeft ze de vondeling 

naar de opvang Ratjetoe in 

Hoofddorp gebracht, kos-

ten € 8,50 waar hij samen 

met zijn soortgenoten zit. 

Dus de “dumper” heeft het 

voor elkaar. Gelukkig zijn er 

nog mensen die wel echt 

om dieren geven. Ook als 

ze zelf op vakantie gaan.

Hoe bereik je 
het strand?
Of zoals de Provincie Noord 

Holland het mooi aan-

geeft: Reach the Beach!  

Op hun website “http://

www.reachthebeach.nl”  

www.reachthebeach.nl   

staat welke maatregelen 

de provincie heeft ge-

nomen om zonder files 

naar het strand te komen. 

De strandgangers naar 

IJmuiden krijgen duidelijk 

een voorkeursbehande-

ling want de Beach Bus 

brengt je direct vanaf de 

Fast Flying Ferry helemaal 

gratis vanaf het Pontplein 

in Velsen naar het strand 

van IJmuiden aan Zee. Dan 

komt Zandvoort er sober-

tjes vanaf. Voor Zandvoort 

geeft de provincie alleen 

aan dat in de zomer een 

halfuur treindienst is tus-

sen Haarlem en Zandvoort. 

Er is geen gratis Beach bus 

maar wel rijden er TukTuks 

en de fietstaxi weer in 

Zandvoort. Verder geeft de 

informatie aan dat de fiet-

Sportopvang 
In de laatste week van de 

schoolvakantie heeft HM 

Sportopvang rondom en op 

het hockeyveld van 08.00 uur 

tot 18.00 uur drie sportdagen 

georganiseerd met als the-

ma circus. Er staat een groot 

zwembad met daar omheen 

allerlei behendigheidsspelen 

waar 15 jongens en meisjes 

met veel plezier gebruik van 

maken. Op het veld is een an-

der groepje bezig met voet-

ballen en hockey. Op een grote 

zitzak ligt een meisje heerlijk 

uit te rusten en geniet van 

een glaasje limonade. “Zo is 

ook de sfeer bij de naschool-

se sportopvang. We kunnen 

minimaal 10 kinderen opvan-

gen en bij slecht weer maken 

Nieuw in de regio is de naschoolse sportopvang op het terrein van Zandvoortsche Hoc-

keyclub. De organisatie Hockeymatic (HM) is een idee van Djurre en Roel Heetman. Zij 

bieden in het nieuwe schooljaar en in de vakanties een nieuwe variant op de reguliere 

buitenschoolse opvang aan. Een extra activiteit is dat kinderen na schooltijd persoonlijk 

of in een kleine groep hockeybijles krijgen om hun techniek en spelniveau te verbeteren.

Actief bezig zijn bij 
naschoolse sportopvang 

Lekker sporten na schooltijd

door Nel Kerkman

In een gevarieerd buiten-

sport en spelprogramma 

kunnen kinderen vanaf  

7 jaar actief meedoen 

met een combinatie om 

onder toezicht hun huis-

werk te maken. Dus niet 

meer verslaafd achter  

de computer of achter 

de TV maar na schooltijd 

onder professionele be-

geleiding kennis maken 

met allerlei sporten en 

andere behendigheids-

spelletjes. Lekker actief 

met leeftijdgenootjes 

buiten bezig zijn dan 

vliegt de tijd toch zo om. 

Welk kind heeft daar 

geen zin in?

WWW.ZANDVOORTSECOURANT.NL

Bezoek regelmatig de website van de Zandvoortse Courant voor

de laatste nieuwtjes

de actuele evenementen agenda

het opgeven van uw tip of opmerking

het opgeven van uw Zandkorrel of Spotlight

het aanvragen van uw ZandvoortPas 

het zoeken in het digitale archief van oude Zandvoortse Couranten

het doorgeven van een bezorgklacht

we gebruik van een speciale 

ruimte in het clubhuis. Voor 

het maken van huiswerk is er 

een afsluitbare gedeelte zo-

dat kinderen onder toezicht 

1½ uur rustig kunnen werken 

met daarna nog 2 uur buiten-

sport”, legt Anita Kwakman 

enthousiast uit.

Aanmelden
De locatie van de HM 

sportopvang is: Hockeyclub 

Zandvoort, Duintjesveldweg 

1. Voor meer informatie over 

de naschoolse sportopvang, 

huiswerktoezicht, de per-

soonlijke hockeybijlessen 

(duur 50 minuten) en de 

tarieven zijn te vinden via 

www.hockeymatic.nl of te-

lefonisch 06-25047360. 

Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel
Zie pagina 16

www.beachclubtien.nl

A.s. weekend vrijdag, zaterdag 

en zondag vindt u ons bij 

J&K Culinair
U komt toch ook even

gezellig bij ons langs voor

een hapje en een drankje?

burgerlijke stand

1 AUGUSTUS - 7 AUGUSTUS 2009

Geboren:
Kaya Timur, zoon van: Eksi, Hakan en: de Jong, Johanna 

Hermina Mariolijne.

Ondertrouwd: 
Bermond, Cornelis Johannes en: Boeschoten, Marinus 

Leonardus.

Cornelissen, Martijn en: Koenen, Carolien Maria Johanna 

Elisabeth.

Gehuwd:
Greeven, Timo Guillaume en: Schouten, Suzanne Anna Maria.

Overleden :
Rijkbost geb. de Graaf, Clasina Jacoba, oud 81 jaar.

Koper geb. Koper, Antje, oud 88 jaar.

de la Court geb. Molenaar, Jacoba Helena, oud 94 jaar.

ZONDAG 16 AUGUSTUS

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur Pastor D. Duijves en ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Heer J. Wesseling

kerkdiensten 

Naaldwijk een dag als par-

tyschip heeft gecharterd 

om de verjaardag van zijn 

zoon groots te vieren. Eten 

en drinken in overvloed en 

tot slot een groot feest op 

het Zandvoortse strand. 

Halverwege de dag slaat het 

noodlot toe, peddelende gas-

ten richting het strand raken 

opbrengst naar een goed 

doel: de Guusje Nederhorst 

Foundation onder het motto 

‘voor ieder kind een lach’.

Al snel nadat de inschrijving 

was geopend, waren alle 220 

plaatsen die maximaal mo-

Volgende week, zondag 23 augustus, wordt voor de Roton-

de een groots opgezette reddingsactie gehouden. Aanlei-

ding voor de demonstratie is het donateursweekend van 

de Stichting Vrienden van de Naaldwijk die jaarlijks diverse 

activiteiten organiseert om geld binnen te halen voor het 

varend houden van de ex-marine mijnenveger, die thans 

in gebruik is als thuisbasis van de Haarlemse zeescouting-

groep Prins Willem. Het schip heeft een vaste ligplaats in 

het Spaarne.

Grote reddingsdemonstratie voor Rotonde

Zaterdag weer Spinning on the Beach

De Naaldwijk op haar ankerplaats in Haarlem
Aan de demonstratie wordt 

deelgnomen door de Zand-

voortse Reddingsbrigade 

(ZRB), de Bloemendaalse 

Reddingsbrigade (VRB) , de 

reddingsboot Annie Poulisse 

van het Zandvoortse KNRM-

station en het Loodswezen. 

Het scenario van de ramp is 

dat een rijke diplomaat de 

Als we het dan toch over 

fietsen hebben: komende 

zaterdag, 25 augustus, zal 

de derde Spinning on the 

Beach plaatsvinden bij 

strandpaviljoen 1, Lukx aan 

de boulevard Paulus Loot. 

Voor de derde keer gaat de 

zoek, een ontploffing aan 

boord, dronken gasten die van 

boord vallen en tot overmaat 

van ramp loopt het schip ook 

nog op een zandbank.

De demonstratie zal plaats-

vinden tussen 12.00 uur en 

13.30 uur voor de Rotonde en 

gelijk zijn, vergeven en restte 

degene die alsnog mee wilde 

doen de reservelijst die in-

middels ook alweer uit circa 

100 namen bestaat. Trappen 

zal dan waarschijnlijk niet 

gaan maar u bent uiter-

aard van harte welkom om 

het Badhuisplein en is vanaf 

het strand en de boulevard 

uitstekend te volgen. Op het 

Badhuisplein zal informatie 

over de hulpdiensten te vin-

den zijn en een speaker zal de 

aanwezigen op de wal van de 

informatie over de activitei-

ten op zee voorzien. 

de atleten te ondersteunen. 

Niet alleen de atleten maar 

ondersteund u dan ook, om-

dat u er toch bent, de Guusje 

Nederhorst Foundation met 

een financiële bijdrage. Het 

geld komt zeer zeker goed 

terecht!
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VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Ook Sjaak Balkenende van de Zandvoortse Bruna-vestiging aan de Grote Krocht, maakt 

zich serieus zorgen over het feit dat de jeugd van tegenwoordig zich gewoon te weinig zou 

bewegen. Een aanbod van het Haarlems Dagblad om eens een dag over een springkussen 

te beschikken om zijn personeel en zichzelf te trainen, zette hij graag en belangeloos ter 

beschikking van de Zandvoortse jeugd en die van voorbijkomende jonge toeristen.

Vrijwilligers van de Protestante kerk hebben onder leiding 

van organisatrice Marijke van Wonderen afgelopen zater-

dag in plaats van een bazaar in de wintermaanden nu eens 

een echte zomerbazaar gerealiseerd. In de tuin rondom 

de monumentale kerk aan het Kerkplein stonden diverse 

leuke verkoopstands waarin van alles, zoals gebruikelijk, te 

koop was.

Veel dorpsgenoten zijn of waren onlangs met 
vakantie. Sommige in eigen land, anderen 
(heel) ver weg. In een korte serie vragen wij 
wekelijks een dorpsgenoot naar zijn of haar 
vakantie-ervaring.

Jeugd vermaakt zich prima bij de Bruna

Zomerbazaar in de tuin

En dat was meteen een 

topper want de drie bege-

leiders van het Haarlems 

Een echte bazaar met uit-

gebreide verkoop van twee-

dehands spullen, kleding, 

souvenirs, kaarten en boe-

ken. Maar ook de kinde-

ren werden goed bediend. 

Onder leiding konden ze 

zich in allerlei spelletjes, 

zoals bijvoorbeeld sjoelen, 

uitleven. De live muziek 

werd verzorgd door Annette 

(zang) en Arno (keybord) 

Westerburger en gaf een 

zeer ludieke sfeer aan dit 

gezellige buitengebeuren. 

Ook de verkoop van pan-

Hoe was de vakantie?
“Het was een indrukwekkende vakantie. Je valt 
in een totale andere wereld. Wij hebben door 
het hele eiland gereisd. Het is erg idyllisch, de 
natuur is prachtig, de mensen zijn erg mooi en 
zeer vriendelijk. Wel moesten wij wennen aan de 
omstandigheden waarin de Cubanen leven.  Ze 
hebben weinig maar schijnen toch gelukkig te zijn. 
De Cubanen zijn vrolijk, praten heel druk en leven 
vooral buiten. Muziek speelt een belangrijke rol 
in het leven van de Cubaan. Wij hebben een boek 
gemaakt over het straatbeeld en het platteland 
van Cuba, daarin zijn al onze herinneringen opge-
slagen. We hebben ontzettend genoten!”

Leukste ervaring?
“De lifters welke wij 
hebben meegenomen 
in de auto. Erg gezel-
lig en bovendien een 
goede manier om meer 
van de Cubanen te we-
ten te komen!”

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door: 

Bruna zorgt voor beweging bij jeugd

Zomerbazaar bij 
de Protestante kerk

evenementen agenda
 aug    

14-16  DNRT Race - Circuit Park Zandvoort

15  Rommelmarkt Oud Noord - Particulier initiatief 
van de buurt Oud Noord. Van 09.00 tot 17.00 uur

15  Spinning on the Beach - Strandpaviljoen Lukx

15  Kunstexpositie - ‘Horen, Zien en Zwijgen’ van 
Zandvoortse kunstenaars. Agatha kerk, Grote 
Krocht, van 14.00 tot 17.00 uur. Gratis toegang.

16  Jeu de boules - Jaarlijkse Piet de Lip toernooi. 
Complex Thomsonstraat, aanvang 12.00 uur 

16  Muziekpaviljoen - Zandvoorts Mannenkoor. 
 13.30 – 16.00 uur

16  Straatspeeldag - Particulier initiatief van de 
buurt Oud Noord. Van 11.00 tot 16.00 uur

19  Stunt Movie Production - Big wheel stunt-
wagenshow. Parkeerterrein De Zuid

20-23 KLM Open - Intern. heren golftoernooi. 
Kennemer Golf & Country Club  

VVV Zandvoort informeert u elke week over verschillen de 

verschillende zaken die de VVV ook voor u als bewoner 

kan betekenen. Deze week meer informatie over ‘Zand-

voort-promotie’.  

VVV Zandvoort is er voor de bezoeker maar ook 

voor u als bewoner! Zo is het nieuwe Zin-in-boekje 

weer uit. De evenementenflyer was al uit en nu zijn 

deze gezamenlijk in een mooie standaard “verpakt”. 

Deze standaard met ‘tips’ en ‘events’ vindt u op 

ruim 275 spots in Zandvoort. Wilt u als inwoner dus 

ook op de hoogte zijn van alles wat er in Zandvoort 

reilt en zeilt? Loop dan langs bij de VVV of één van 

de andere 275 locaties in Zandvoort en neem gratis 

een Zin-in-boekje en evenementenflyer mee!

Op veel plekken in Zandvoort vindt u ook de  

evenementenposter van augustus. Er zijn deze 

maand echter zo veel 

evenementen in  

Zandvoort dat we  

deze helaas niet allemaal 

kwijt konden op de poster.  

Kijk daarom op www.

vvvzandvoort.nl voor 

alle evenementen en  

activiteiten.

VVV Zandvoort, Bakkerstraat 2/B 
Telefoonnummer: 57 379 33
E-mail: marketing@vvvzandvoort.nl

Welkom thuis!

Naam : Reina en Joop Keislair

Reisperiode : 16 dagen in de maand Juni

Bestemming : Cuba

Accommodatie : Autorondreis Compleet Cuba

Dagblad hadden meteen 

hun handen vol om de vele 

belangstellende kinde-

nenkoeken, frisdranken en 

koffie was perfect gere-

geld. Volgens Marijke van 

Wonderen is deze zomerba-

zaar gewoon een probeersel 

om te kijken of de toeristen 

deze verkoop op prijs stellen. 

De belangstelling bleek re-

delijk goed te zijn en is mo-

gelijk een prima reden ook 

volgend jaar een dergelijk 

festijn opnieuw op poten te 

zetten. In ieder geval wordt 

de winterbazaar in de kerk 

gehouden op zaterdag 3 ok-

tober aaanstaande. 

ren de geheimen van het 

springkussen aan te leren. 

Het was dan ook de hele 

dag een echt springfestijn 

waar ook natuurlijk weer 

de nodige fotomomenten. 

Bruna Balkenende ver-

zorgde gratis de stroom  

voor de luchtcompres-

sor voor dit evenement. 

Duidelijk zichtbaar over  

de weg was de pomp van 

het springkussen verbon-

den met een stopcontact  

in de Bruna-winkel. Een 

leuke en sportieve geste 

die door de vele jeugdige 

bezoekers op hoge prijs 

werd gesteld. Ook in de 

‘vergadering’ van de hang-

ouderen, vlak naast het 

springkussen, was er veel 

bijval voor het leuke gebeu-

ren. Zegt de ene rolstoeler 

tegen de andere: “Heb jij 

al gratis gesprongen bij 

Bruna?”

DE ZOMERMARKT 

Op een enkele uitzondering na waren alle 

ruim 300 kramen, die verdeeld stonden over 

de Haltestraat, Swaluëstraat, Kleine Krocht, 

Raadhuisplein, Louis Davidsstraat, Grote 

Krocht, Kerkplein, Kerkstraat en Badhuisplein 

bezet met vaak interessante waren en tal van 

koopjes, vaak aangeboden door ondernemers 

uit Zandvoort maar ook uit de regio en van ver 

daarbuiten. De Zandvoortse zomermarkt mag 

zich terecht een van de grootste in ons land 

noemen.

Rondom het marktfestijn was een goed rand-

programma met als hoogtepunt de optredens 

Zomermarkt absolute topper

van de Sgt. Wilson’s Army Show, die welis-

waar zo langzamerhand oude bekende zijn 

op het Zandvoortse marktfestijn, maar des-

ondanks het publiek telkenmale weten te 

boeien, niet in de laatste plaats door hun 

perfecte show en uitstekende muzikale kwa-

liteiten. Ook de presentatie van de aan- en 

aftocht van de groep in een originele Jeep 

uit de Tweede Wereldoorlog sprak tot de 

verbeelding. Opvallende verschijning was 

ook een groep clowns, die het publiek op 

een geheel eigen wijze benaderde en voor 

de nodige humor zorgde tussen het langs 

de marktkramen ‘slenterende’ publiek.

Al met al een geslaagd evenement met als 

een klein minpunt het Gasthuisplein, dat 

buiten de route van de kraampjes was ge-

laten. Jammer want het is een uitstekende 

plaats om artiesten te laten optreden. Het 

zal ongetwijfeld bijdragen om de markt tot 

een nog groter succes te maken en nog meer 

ondernemers en organisaties bij het evene-

ment te betrekken.

Duizenden belangstellenden brachten zondag 

een bezoek aan de traditionele Zomermarkt. 

Niet alleen het aanbod in de vele kramen 

maar ook het weer was van buitengewone 

kwaliteit. Het gezegde ‘je kon over de hoofden 

lopen’ was beslist van toepassing op dit qua 

bezoekersaantal zeer geslaagde evenement.



8 9

Zandvoortse Courant • nummer 33 • 13 AUG 2009

door Erna Meijer

Nieuwjaarsdag 2004: bij de familie Van Kuijk kwam ter sprake dat er een pand in de Kerk-

straat leeg kwam en of dat misschien iets was voor zoon Marcel, die tot dat moment bij 

de Dekamarkt werkte. Hij moest er wel rekening mee houden, dat het veel tijd zou gaan 

kosten om een eigen zaak te gaan runnen. Dat bleek echter absoluut geen beletsel voor 

Marcel te zijn en zo kwam het dat nu dus vijf jaar geleden de franchiseonderneming van 

Music Store in Zandvoort kwam.

“Dat de keuze op muziek 

kwam te vallen, was beslist 

niet toevallig, want vooral 

door mijn vader, Gert-Jan 

van Kuijk, die sinds april van 

dit jaar Virgil Bawits is op-

gevolgd als voorzitter van 

de Ondernemersvereniging 

Zandvoort, kwam ik al jong 

in aanraking met vooral de 

Beatles, Rolling Stones, de 

Kinks en andere zestiger 

en zeventiger jaren muziek. 

Zelf houd ik van hardrock en 

metal, maar ook de huidige 

popmuziek”, aldus de jonge 

(28) ondernemer.

Door de gunstige ligging is 

er, vooral in de zomermaan-

den, veel aanloop van toe-

risten en dagjesmensen, 

maar de meeste omzet 

wordt toch behaald door de 

aankopen van onze dorps-

genoten. Marcel: “Ik probeer 

heel klant- en service gericht 

te werken en maak graag 

een praatje met de men-

sen. Daarnaast houden wij, 

Music Store

naast de lage prijzen, vaak 

acties. Dit jaar bijvoorbeeld 

krijgt de klant bij besteding 

van een bedrag boven de  

€ 40 altijd € 5 korting. 

Ook kan men via de gratis 

Clubcard geld sparen.”

De sortering bij Music 

Store is groot: alle soorten 

Cd’s, van klassiek tot popu-

lair, jazz, Nederlandstalig, 

hardrock en wereldmuziek. 

Mocht uw keuze op dat mo-

ment niet aanwezig zijn, 

dan kan deze altijd besteld 

worden. Blue Rays, DVD’s, 

zowel speelfilms voor vol-

wassenen als voor kinderen 

en muziekregistraties (de 

vele opnamen van de recent 

overleden Michael Jackson 

gaan momenteel als warme 

broodjes over de toonbank 

en zorgen voor een extra 

omzet) als Tv-series. Voor 

diverse games en accessoi-

res kunt u ook bij hem te-

recht. Andere artikelen zijn 

onder andere: ‘timecards, 

‘Ituneskaarten’, waardoor u 

tegen betaling muziek kunt 

downloaden naar de PC, SD-

kaarten, controllers, kopte-

lefoons, usb sticks, spelcom-

puters en de benodigde 

batterijen. Voor de liefheb-

bers zijn er fraaie litho’s van 

uw favoriete artiest te koop 

of posters, stickers, buttons 

en T-shirts.

Mocht het ondanks het 

ruime aanbod toch moeilijk 

zijn om een keuze te ma-

ken, dan is er altijd nog de 

Nationale Entertainment 

Card, een waardebon voor 

elk gewenst bedrag.

Music Store, Kerkstraat 

8, 2042 JE (telefoon 023-

5730413) is zowel zomers als 

‘s winters elke dag geopend. 

Zondag en maandag van 

10.00 uur tot 21.00 uur en 

dinsdag t/m zaterdag van 

09.30 uur tot 21.00 uur. In de 

wintermaanden sluit Music 

Store echter om 18.00 uur. 

Culinair weekend met een 

knipoog naar het verleden

Het komende weekend zal voor de smulpapen in Zand-

voort, en wie is dat nu niet, in het teken staan van het 

culinaire feest van administratiekantoor Janssen & Kooy. 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het kantoor 

van Harry Lemmens en zijn gezin, wil de ondernemende 

Zandvoorter iets terug doen voor zijn cliënten, die veelal in 

Zandvoort hun bedrijf hebben of er woonachtig zijn.

Ziehier de beweegreden om 

te komen tot J&K Culinair! 

Het is overigens niet de eer-

ste keer dat er in Zandvoort 

een culinair weekend wordt 

gerealiseerd. Begin jaren 90 

van de vorige eeuw waren 

het Gasthuisplein en de 

Swaluëstraat eveneens twee 

keer achter elkaar omgeto-

verd tot één groot restau-

rant. Daarna was het evene-

ment, mede door twee keer 

zeer slecht weer, ter ziele.

Het Gasthuisplein zal op-

nieuw in het middelpunt 

van de belangstelling 

staan wegens dit culinaire 

feest waarvoor een 15-tal 

Zandvoortse horecaonder-

nemers zich hebben aan-

gemeld. Het plein zal zich 

vullen met pagodetenten 

en een ruim overdekt ter-

ras, met de bedoeling om 

komende vrijdag, zaterdag 

en zondag een smakelijk 

en gezellig evenement te 

houden. In deze pagodeten-

ten kunnen de Zandvoortse 

ondernemers zich van hun 

beste, en vooral lekkerste, 

kant laten zien. Ze kunnen 

hun kookkunsten presente-

ren in de vorm van één of 

meerdere kleine gerechtjes 

om zo iedereen te laten ge-

nieten van wat hun keukens 

te bieden hebben.

Er zal betaald worden met 

een speciaal door J&K ont-

worpen betaalmiddel name-

lijk ‘de Scharrekop’. Voor een 

paar van deze Zandvoortse 

betaaleenheden, die alleen 

tijdens dit weekend van J&K 

Harry en Ivo,

Van harte gefeliciteerd met jullie

 25-jarige jubileum

Wij vinden het een fantastisch initiatief dat jullie alle inwoners van Zandvoort uitnodigen 

op jullie culinaire evenement. Wij zullen er dan ook alles aan doen om het de gasten 

van dit evenement geweldig naar de zin te maken.

Azurro | Beach Club Tien | Mango’s Beachbar/Bruxelles aan Zee | Wapen van Zandvoort | Greek Cuisine Filoxenia
Chocoladehuis Willemsen | Riche aan Zee | Meijer aan Zee | Laurel & Hardy | Hugoos | Take Five | Coffee Fibes

Ristorante Andrea | De Lachende Zeerover | Grandcafé Danzee | Chin Chin | Café Alex

www.vvvzandvoort.nl

Gasthuisplein Zandvoort

vrijdag 14 augustus 18.00 - 22.00 uur 

zaterdag 15 augustus 16.00 - 22.00 uur 

zondag 16 augustus 16.00 - 21.00 uur 

Kom naar het Gasthuisplein en  

geniet van diverse heerlijkheden. 

De volgende bedrijven maken 

van dit weekend een waar 

culinair spektakel!

•	 Azzurro
•	 Beach Club Tien
•	 Mango’s Beach Bar / Bruxelles
•	 Wapen van Zandvoort
•	 Greek Cuisine Filoxenia
•	 Chocoladehuis Willemsen
•	 Riche aan Zee
•	 Meijer aan Zee
•	 Laurel & Hardy
•	 Hugoos
•	 Take Five
•	 Sander Schat, 2-voudig nederlands kampioen barista,

	 zorgt	voor	speciale	kofie
•	 Ristorante Andrea
•	 De Lachende Zeerover
•	 Grandcafé Danzee

 Café Alex en discotheek Chin Chin zorgen 
 voor de drankjes op een mooi overdekt terras.

Deelnemende restaurants 
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Culinair als betaalmiddel 

dienen en bij een centrale 

kassa te koop zijn, kan men 

verschillende gerechtjes 

proeven. De bedoeling is 

om kleine en betaalbare ge-

rechten, variërend van zoet 

tot hartig, te serveren zodat 

de verscheidenheid groot 

kan zijn. Het is de bedoeling 

dat J&K Culinair jaarlijks op 

de agenda komt te staan. 

Het zou de diversiteit van 

het evenementenaanbod in 

Zandvoort zeker ten goede 

komen.

Deelnemende horecaonder-

nemers: Azurro, Beach Club 

Tien, Bruxelles/Mango’s 

Beach Bar, Wapen van 

Zandvoort, Filoxenia Greek 

Cuisine, Chocoladehuis 

Willemsen, Riche aan Zee, 

Meijer aan Zee, Laurel & 

Hardy, Hugoos, Take Five, 

Ristorante Da Andrea, de 

Lachende Zeerover en grand 

café Danzee. Café Alex en dis-

cotheek Chin Chin verzorgen 

op een groot terras de drank-

jes en 2-voudig Nederlands 

Kampioen Barista (kenner 

van koffie en alles daarom-

heen) Sander Schat zal zijn 

kunsten eveneens tonen.

De tijden waarop u kunt ge-

nieten van J&K Culinair zijn 

als volgt: vrijdag 14 augus-

tus van 18.00 uur tot 22.00 

uur; zaterdag 15 augustus 

van 16.00 uur tot 22.00 

uur en zondag 16 augustus 

van 16.00 uur tot 21.00 uur. 

Namens de Zandvoortse 

Courant veel plezier en dat 

het u mag smaken!

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Wellicht worden er ook lamskoteletjes geserveerd

Culinair hoogstandje

Sander Schat aan het werk

 foto: PUUR
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Klaas Koelewijn en Utako 

Tieleman-Arakawa

C U L T U U R

door Nel Kerkman

De bedoeling achter deze 

minitentoonstelling is om, 

met hulp van bezoekers en 

inwoners, meer te weten 

te komen over de getoon-

de beelden. Het zijn vaak 

straatjes en gebouwen van 

jaren terug die op de foto’s 

staan maar misschien heeft 

iemand een bijzondere 

herinnering aan het huis 

of kent u de naam van de 

gefotografeerde straat. Om 

daar achter te komen vraagt 

museumbeheerder Sabine 

Huls om uw herinnering 

Prachtig orgelconcert in de Protestantse kerk

Met foto’s terug naar toen

Slechts circa vijftig bezoekers hebben genoten van het 

concert in de Protestantse kerk dat Klaas Koelewijn, orgel 

en Utako Tieleman-Arakawa, sopraan, afgelopen zondag-

middag gaven. Dat heeft beslist mede te maken met de 

zomermarkt en het feit dat de mensen niet in de kerk-

banken konden zitten, maar op een beperkt aantal stoe-

len met het gezicht naar het orgel plaatsnamen.

Sinds een maand liggen bij de bibliotheek Duinrand, het 

Huis in de Duinen, A.G. Bodaan en Pluspunt op zichtbare 

plaatsen mappen met fotokopieën. Tevens hangen bij de 

genoemde instellingen en openbare ruimten originele in-

gelijste foto’s van Zandvoort uit vervlogen jaren. Met deze 

wisselende tentoonstelling wil het Zandvoorts Museum 

gegevens verzamelen voor een digitale catalogus die later 

via internet toegankelijk wordt.

De jonge Koelewijn (1980) is 

de vaste cantororganist van 

de Evangelisch-Lutherse Kerk 

in Haarlem en dirigent van 

het Christelijk Mannenkoor 

IJmuiden. Hij studeerde aan 

het conservatorium van Am-

sterdam, waar hij in 2003 

de eerste fase van de orgel-

studie afrondde. Tevens 

behaalde hij in 2007 zijn 

masterdiploma. Het concert 

werd geopend met de Sonate 

nr. 4 a-moll opus 98 van J. 

Rheinberger (1839-1901), een 

romantisch werk, waarbij 

aan de achterkant van de 

fotokopie te schrijven. Voor 

u een kleine moeite maar 

voor het museum een waar-

devolle notitie. De tentoon-

stelling rouleert en zo zijn er 

iedere week van de maand 

weer andere foto’s te zien. 

Het Zandvoorts museum is 

erg nieuwsgierig naar alle 

gegevens. Schroom dus 

niet, ga eens lekker aan de 

leestafel of tafel zitten en 

wie weet krijgt u hulp van 

een andere belangstellende 

want samen is het nog ge-

zelliger om herinneringen 

op te halen.

Dichter bij Zee Ada Mol maakt gedichten bij gebeurtenis-

sen in Zandvoort. Onderstaand gedicht maakte zij ter 

gelegenheid van het Vrijwilligersfeest dat de  

gemeente Zandvoort op 20 maart 2009 organiseerde.

Vrijwillig

Vrijwillig stroomt de energie

door jou, door mij

zolang wij samen willen.

Impulsen seinen rond

uit nood en ongedwongen

krijgen ideeën vorm.

De petten opgezet

voor brandweer, strandbrigade

begeleider van een club

gevarieerd het scala.

Initiatief vanuit het zelf

niet van bovenaf

maar van onderen

tot stand gebracht.

Het siert de mens

voor een ander iets te doen

voor het algemeen belang

van groep of club om niet.

Vrijwillig stroomt de energie

door jou, door mij

zolang wij samen willen.

Weekmenu:
garnalencocktail

of 
soep van de dag

en
scholilet in roomboter gebakken

of
biefstuk pepersaus

geserveerd met salade en 
Vlaamse patat

en
pêche melba

€  7,50 

Superstunt deze week:
Mosselpannetje met sauzen , salade,
stokbrood of Vlaamse patat: €9,95!

Smulhouse Allessandro 
Boulevard Barnaart 8 - Zandvoort 

Tel.:0681307330 

Sm
ulh

ouse Allessandro

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier

Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50

Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 28,50 
Salade van runderlende met een dressing 

van roquefort en walnoten
of

Gamba’s met een Provençaalse roomsaus
iii

Biefstuk Herefort met café de Paris
of

Coquilles St. Jacques met kreeftensaus 
iii

Mango sorbetijs

14, 15, en 16 aug. verwelkomen wij u 
op J&K Culinair Zandvoort 

 Dinsdag gesloten

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort

023-5736680

VERSTEEGE’S IJZERHANDEL

Wij zijn voornemens met vakantie te gaan 

van 17 augustus tot en met  6 september

• Wilt U rekening houden met Uw inkoop
  Vooral afnemers van LIPPENWIT! afd. verf

• Zorgen voor ons vakantiegeld. afd. inanciën

• Duimen voor voortreffelijk vakantieweer 
  afd. weergoden

Eventuele opmerkingen of klachten 

over deze periode

Graag indienen na 6 september.

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE VOOR 
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723 

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

vooral het Intermezzo lyrisch 

en licht van spel was.

De Japanse sopraan Utako 

Tieleman-Arakawa, die na 

haar studie in Japan werd 

geselecteerd door het 

Nederlandse Ministerie van 

Onderwijs om als beursstu-

dent te studeren aan het 

conservatorium van Utrecht, 

ontroerde door het prachtig 

gezongen ‘Lascia chío pianga’ 

uit Rinaldo van G.F. Händel. 

Hierna volgde het ‘Miroir de 

peine’ van de Nederlandse 

c o m p o n i s t  H e n d r i k 

Andriessen, niet bepaald het 

eenvoudigste stuk. Dankzij 

zowel de complete Franse 

tekst als de Nederlandse ver-

taling, die bij het programma 

was gevoegd, konden de uit 

vijf onderdelen bestaande 

verzen over Jezus’ lijden van-

uit het perspectief van Maria 

Sporen uit het verleden

door Nel Kerkman

Op 26 maart 1913 werd het Kurhaus feestelijk geopend 

waarbij Dr. Fr. Eltzbacher, eigenaar van het nieuwe ge-

bouw, in zijn openingswoord 32 jaar terug ging toen zijn 

vader en zijn beide ooms de grondsteen legden voor het 

1ste Kurhaus. Om tot sloop daarvan over te gaan had hij 

sterk sprekende gevoelens van eerbied moeten overwin-

De Zandvoort kenners onder ons wisten direct te vertellen 

uit welk gebouw de uit hardsteen gemaakte gedenksteen 

kwam. De naam Max Otto Eltzbacher verwijst naar de fa-

milie die niet alleen zorgde dat Zandvoort als badplaats 

een plekje op de kaart kreeg door hun inzet voor de spoor-

lijn Haarlem/Zandvoort in 1880. Zij waren ook de grond-

leggers van het eerste en tweede Kurhaus in Zandvoort. 

De grondsteen die in de tuin van het Zandvoorts museum 

staat, is van het 2de Kurhaus. Volgens Martin Kiefer moet 

ook de grondsteen van het 1ste Kurhaus nog ergens in 

Zandvoort aanwezig zijn. Maar waar, dat is onbekend. Wie 

weet komt deze ooit nog te voorschijn. 

STUDIO 118  LET’S DANCE
VOOR KIDS, JONGEREN EN VOLWASSENEN

 

PREBALLET - KLASSIEKBALLET  - JAZZDANCE -

 STREETDANCE - HIPHOP

 

NIEUW PER SEPTEMBER. DOOR REMY VAN LOON . 

HIPHOP BOYS  9 T/M 12 JAAR EN 13 T/M 16 JAAR
 

BEL VOOR INFO:  023 5712598/ 0650425028

 STUDIO ADRES: FLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOORT

nen. De tijden zijn veranderd want het eerste Kurhaus 

verrees eenzaam, te midden van een woeste duinstreek, 

op tamelijke afstand van het bescheiden vissersdorpje. 

Tegenwoordig (1913) is op de plek waar het Kurhaus staat 

het dichterbij gekomen dorp wat zich tot een bloeiende 

badplaats heeft ontwikkeld. “En nu, mijn jongen, aan ‘t 

metselen!”, zei Eltzbacher tot zijn elf jarige zoon Max Otto 

die de eer had om de 1ste steenlegging te mogen verrich-

ten. Burgemeester Beeckman verklaarde in zijn toespraak 

dat het bericht van de sloop van het oude Kurhaus bij 

B&W niet met weemoed was ontvangen en wenste dat 

het nieuwe gebouw in alle opzichten aan de gunstige 

verwachtingen zal voldoen en sprak het vertrouwen uit 

dat het nieuwe Kurhaus een sieraad voor de badplaats zal 

zijn en de bloei der gemeente zal bevorderen.

Gesloopt
Heel ironisch is het dat het Kurhaus het enige gebouw is 

geweest dat aan de sloopwoede van de Duitsers tijdens 

de 2de wereldoorlog ontsnapte. Niettemin werd het 2de 

Kurhaus of te wel Casino in 1946 door de gemeente voor 

de wederopbouwplannen opgeofferd. Men wilde dat er op 

dezelfde plaats “gebouwen zullen verrijzen, schoner en rij-

ker dan het massieve blok beton, genaamd Kurhaus. Deze 

gebouwen zullen Zandvoort maken tot één der parels aan 

onze Noordzee kust”. Helaas is er van deze plannen niets 

terecht gekomen en staan op deze plek, aan het begin 

van de Van Lennepweg, hoge flatgebouwen. Wat zouden 

we nu dolblij zijn met de grandeur van het Kurhaus waar 

net zoals toen nationale en internationale evenementen 

plaats zouden vinden. 

(bron: 120 jaar Zandvoortse kranten)

nauwgezet gevolgd worden. 

Heel indringend.

Het daarop volgende ‘Pie 

Jesu’ uit het requiem in d-

klein, opus 48 van G. Fauré 

sloot hier prachtig bij aan, 

waarbij de jubelende stem 

van de sopraan geweldig tot 

haar recht kwam. Koelewijn 

beëindigde met zeer knap 

spel dit concert met de 

‘Passacaglia’ in c-klein BWV 

582 van Bach, echter in 

de opvatting van Johann 

Töpfer, waardoor in tegen-

stelling tot het originele 

barokwerk meer klankkleu-

ren, soms zelfs lichtvoetig 

te horen waren. Het fraaie 

Knipscheerorgel werd deze 

middag door deze talentvol-

le organist ten volle benut 

en kwam daardoor geheel 

tot zijn recht. 



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 15

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Café het Zonnetje - Kerkstraat 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

 Hele maand augustus voor Pashouders:

Heel kilo Malse Gelderse 
Varkenshaas:

Normaal € 19,95 nu voor maar € 14,95

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand augustus:
Bij vouwgordijnen krijgt u de stof  gratis!

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxalex	 Laminaat
Zonwering Parket

Rosé met body!
Santa Carolina Vistana Rosé en
Sauvignon Blanc per fles € 5,95
nu 2 flessen voor maar € 10,--

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van uw
ZandvoortPas:

5% korting op

al uw aankopen!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ontbijt/lunch/diner

Voor Pashouders 

10% korting

Ook catering en wij zijn tevens 
af te huren voor feestjes.
Kerkstraat 5, Zandvoort

Tel.nr: 023-573 58 50

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

10% korting op de nieuwe winter-
collectie voorZandvoortpashouders!

Wij zijn VERHUISD naar 
Haltestraat 61A, 2042 LL Zandvoort, 

tel. 5730240, www.blitzkickers.nl

hoek Kerkstraat
Alles voor in en om het huis

De Bode Interieur
Gasthuisplein 9

Meubelen, spiegels, 
klokken, enz.

Pashouders 5% korting

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

7 dagen per week

Voor Pashouders

10% korting op

het bier assortiment!

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Op vertoon van de ZandvoortPas
kofie met appelgebak 
van € 5,40 voor € 4,50.

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 
10% korting!

De heren zijn allebei zeer te spreken 

over de samenwerking. “We kennen 

Willem al een behoorlijke tijd. Hij 

werkte bij de firma die eerst onze 

flat schoonhield. We waren niet 

altijd even tevreden over het werk 

dat zij leverden, maar dat lag niet 

aan Willem. Toen hij later zijn eigen 

schoonmaakbedrijf begon, zijn we 

alleen met hem in zee gegaan. Dat is 

ongeveer vijf jaar geleden. Het grote 

voordeel hiervan is dat hij de flat op 

zijn duimpje kent”, vertelt Boom. Ook 

zijn medecommissielid ziet dit als 

een groot voordeel: “Willem ziet in 

een oogopslag of iets beschadigd is, 

een onderhoudsbeurt nodig heeft of 

vervangen moet worden. Hij houdt 

ons ook altijd goed op de hoogte. 

Nadat hij er melding van heeft ge-

daan, gaan we samen overlegen 

wat we gaan doen. Alles gebeurt in 

overleg.” Zeker twee keer in de week 

is Willem in het gebouw te vinden. 

“Willem heeft bij ons een contract 

waarin zijn specifieke werkzaamhe-

den zijn opgenomen. Maar hij doet 

op eigen initiatief veel meer voor 

ons. Dat siert hem, en dat waarde-

ren we ook zeker. Dit komt niet alleen 

het gebouw ten goede, maar ook de 

bewoners. We weten allemaal dat 

ons appartementengebouw in goe-

de, professionele handen is”, aldus 

Boom. Zijn medebewoner knikt in-

stemmend: “Willem heeft hart voor 

zijn vak.”

ZandvoortPas
Naast de reguliere schoonmaak 

biedt Koene Cleaning Service ook 

andere diensten aan. Denkt u aan 

densten als kleine interne verhui-

zingen, het verwijderen van graf-

fiti, het opleveren van bouwschoon, 

technisch onderhoud, dakgootreini-

ging, gevelonderhoud, glazenwas-

sen, schoonmaaktechnisch advies, 

schoonmaakartikelen en de leve-

ring van schoonloopmatten. Voor de 

ZandvoortPas houders biedt Koene 

Cleaning Service 10% korting op alle 

schoonmaakartikelen. 

Koene Cleaning Service 

Telefoon: 06-1432 4444

Voor informatie: www.koenecleaning.nl

e-mail: koenecleaning@xs4all.nl

Fred Boom en Gerard van Elteren zijn trotse bewoners 

van Residence d’Orange. Als technische commissie 

zijn de beide heren verantwoordelijk voor het tech-

nisch reilen en zeilen van het gebouw. Alles moet in 

perfecte staat zijn. “Om deze taak zo goed mogelijk te 

volbrengen hebben we jaren geleden Willem Koene 

van Koene Cleaning Service ingeschakeld. We zijn erg 

tevreden over zijn werk, want hij geeft altijd net dat 

beetje extra zorg en aandacht”, aldus Van Elteren. 

“Koene Cleaning Service staat garant voor 

zorg, aandacht en kwaliteit”

Willem Koene en de technische commissie
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tem te zijn”, vertelt Kees lachend. “Op een testdag nam ik de 

zelfgemaakte vlaggen mee en ging in de Tarzanbocht staan 

om tijdens een crash van een raceauto, zoals geleerd, met 

de gele vlag te gaan zwaaien. Iedereen minderde zijn vaart 

en reageerde zeer verbaasd omdat zij mij eerst niet zagen 

staan. Eigenlijk was dat het begin van mijn loopbaan bij het 

circuit”, vervolgt hij zijn verhaal. Op 15-jarige leeftijd kon hij 

een centje verdienen bij de takelploeg van het circuit. Na 

zijn VWO-diploma kwam hij in gesprek met Dirk Buwalda 

die hem adviseerde om de UvA te volgen. Daarna werd Kees 

assistent van Buwalda om in november 2006 diens baan 

als mediacoördinator over te nemen. Zo maakte hij van zijn 

hobby zijn werk en dat is niet voor iedereen weg gelegd!

Racefanaat
Als een spin in het web houdt Kees de vei-

ligheid van het circuit in de gaten. Niet 

alleen bekommert hij zich over de vei-

ligheid van journalisten en fotografen, 

ook bemant hij tijdens testdagen de 

racecontrol en het commandocen-

trum waar men hulpdiensten aan-

stuurt in geval van incidenten. Zijn 

prioriteit ligt echter bij de media. In 

het begin was het best moeilijk om 

een gulden middenweg te vinden bij 

het uitgeven van mediakaarten (accre-

ditatie). “Er worden namelijk geen me-

diakaarten verstrekt aan medewerkers van 

sponsors, leveranciers, teams en rijders, tenzij 

de betreffende persoon voldoende bewijs aanlevert 

dat een mediakaart een vereiste is. Je moet daar streng 

in zijn en daarmee maak je niet altijd vrienden”, legt hij uit. 

Buiten zijn baan heeft hij niet veel tijd over voor andere din-

gen want in plaats van een werkweek van 32 uur worden het 

er vaak 48 omdat hij pas stopt wanneer alles perfect en tot 

in de puntjes geregeld is. Maar gelukkig is er toch nog iets 

waar je hem voor kunt porren: “Ik ben gek op achtbanen, 

hoe hoger, hoe sneller, geweldig! Lekker de adrenaline door 

je bloed laten stromen. Zo voelt een coureur zich ook als hij 

met een rotvaart door de bocht gaat!” Hij kan het weten 

want hij is in het bezit van een racelicentie. De VVV-slagzin 

’Zin in Zandvoort’ is op het lijf van Kees Koning geschreven 

met als toevoeging “en vooral heel veel zin in het circuit”. De 

toekomst voor het circuit en voor Kees ziet er zonnig uit. Dat 

heeft hij vast en zeker te danken aan zijn bijnaam. Want voor 

Kees blijft het altijd mooi weer!

Dorpsgenoten

Het is moeilijk om met Kees een afspraak te maken want hij is 

een druk baasje maar het lukte uiteindelijk zowaar. Kees heeft 

zich voor een dagje uit gepland bij Circuit Park Zandvoort 

waar hij werkt als mediacoördinator. Drie jaar terug nam hij 

het stokje van Dirk Buwalda over. Laten we eerst eens 

kijken naar het nog prille bestaan van hem.

Studie
Kees is het middelste kind uit het 

gezin Koning en is geboren in de 

Koningstraat. Dus een geboren 

en getogen Zandvoorter en voor 

de nieuwsgierige onder ons, hij 

is er ‘een van 

Mooi Weertje’. De Zandvoortse 

Mariaschool was de basisschool 

waar Kees toen al druk bezig was 

met een eigen schoolkrantje om 

daarna zijn studie te vervolgen bij 

het Sancta Maria in Haarlem. In zijn 

eindjaar haalde hij de media want bij 

zijn profielwerkstuk heeft hij, met hulp van 

Michael Bleekemolen, de stunt uitgehaald om 

twee raceauto’s in de aula te plaatsen. Met zijn VWO-diploma 

op zak zette hij zijn studie Communicatie Wetenschappen 

voort bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij hoopt 

eind 2010 zijn studie af te ronden. Al met al is de combinatie, 

een drukke baan en studie, best zwaar maar hij is een zeer 

gedreven type en zo te horen gaat het hem makkelijk af.

Passie 
Van kinds af aan heeft alles wat op het circuit rijdt de aan-

dacht van hem. Als elfjarige kroop hij met zijn vriend Bart 

Bluijs door de gaten van het hekwerk om toch maar niets te 

missen van alle verrichtingen op de racebaan. Hij ging zelfs 

zover dat hij het vlaggenprotocol uit zijn hoofd leerde en de 

reclamevlaggen die in de snackbar van zijn ouders aanwezig 

waren, verknipte. “Mijn vader was daar niet blij mee want de 

groene vlag, van een bekend biermerk, bleek een collectori-

Kees Koning

tekst en foto: Nel Kerkman

Dit keer in de rubriek, een Zandvoorter die qua leeftijd een 

beetje buiten de boot valt maar zeker niet onderdoet voor 

zijn oudere dorpsgenoten. Iemand met een passie voor het 

circuit en alles daar omheen. Zijn voornaam, achternaam 

en zelfs de straat waar hij woont, beginnen met een K. 

Maak kennis met Kees Koning (1985).

                              Kees Koning

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 21 22 23 19 

Min 14 12 15 15

Zon 45% 40% 45% 35%

Neerslag 15% 35% 70% 80%  

Wind wnw. 4 zw. 3-4 zw. 3-4 wzw. 4-5

Juist in weekeinde 

grootste regenkans

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Meestal herstelt het weer 

zich in dit soort zomers wel, 

maar dan uiteraard als de 

zomervakantie is afgelopen 

en de kinderen alweer naar 

school zijn. Deze week zit-

ten er best een paar mooie 

weerdagen tussen voor 

Zandvoort, maar een ver-

storing gaf vooral woens-

dagnacht nog wat regen. 

De temperaturen doen het 

zonder meer goed deze 

week (hele zomer al) en 

gaan zo tegen het week-

einde alweer een avon-

tuurtje wagen richting de 

23 graden. Die thermische 

meevallers dit seizoen zijn 

echt iets van het nieuwe kli-

maat. Er is hier al eens vaker 

gezegd dat we in de jaren 

tachtig ook dit soort zomers 

beleefden, maar dan met 

een gemiddeld 2 graden la-

gere dagtemperatuur. Het 

weer verloopt dus steeds in 

een zelfde stramien en dat 

is nu al bijna acht weken zo.

Eerst enkele dagen met 

leuke hoge drukinvloed, 

vervolgens een tempera-

tuuropmars naar ruim 25 

graden en aansluitend weer 

de afkoeling, al of niet ver-

gezeld van onweer.

De wind is al vrijwel de 

hele zomer (zuid)west en 

ook dat hoort bij een nor-

male Hollandse zomer. Er 

is een redelijke kans dat 

een vrij actieve depressie 

het Noordzeegebied komt 

aandoen het aanstaande 

weekeinde. Deze keer dus 

geen puik weekeinde in 

de aanbieding met dito 

strandweer en vooral op 

zondag zal er naast regen-

perikelen ook vrij veel wind 

komen te staan. Zaterdag 

geeft nog relatief de beste 

papieren, met ook dan 

trouwens al kans op enkele 

buien. Rond half augustus 

gebeurt het wel vaker dat 

de eerste uitbraak van vrij 

koude polaire lucht plaats-

vindt. Boven het dan rela-

tief warme Noordzeewater 

(bijna 20 graden in som-

mige ondiepere delen) 

ontstaan dan soms actieve 

buien die vooral de kustge-

bieden aandoen.

weerman Marc Putto 

Zelden beleefden we een zomer waarin de stabiliteit van 

de atmosfeer zo ver te zoeken was. De zuidwestelijke 

drift (de voortdurende zuidwestelijke bovenstroming) is 

nog steeds aanwezig en blijft dat ook voorlopig. Telkens 

laten de weermodellen mooie hogedrukgebieden zien 

voor de middellange termijn, maar een paar etmalen 

later worden toch weer depressies gelanceerd die zich 

warmdraaien in het gebied tussen IJsland en Schotland.

Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 

om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Zorg dan dat u altijd uw ZandvoortPas kunt laten zien. Want in veel Zandvoortse  

winkels kunt u profiteren van aantrekkelijke voordelen.

De ZandvoortPas 2009 is geldig t/m 31 december 2009.

Pashouders opgelet: 
Voor slechts € 5,00 kunt u nog uw 
ZandvoortPas 2008 verlengen, 
zodat u tot en met 31 december kunt  
blijven profiteren van vele voordelen 

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas. 
Voor slechts € 7,50 kunt u tot en met 31 december 
profiteren van heel veel leuke aanbiedingen!

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Bre
inb
rek
erBreinbreker

Breinbreker Bre
inb
rek
er

 EGG   KD   EEF
   -   =  
 +   -   +
 ED   JA   FC
   +   =  
         
 EAB   J   EAK
   -   =  

     5 26         9 3

 5 4 1     8 21\4 3 1

 6 1 5 23 12\14 5 1 6 2

   24 8 7 4 3 2 30  

   13 3 2 8 12\14 6 8  

   14 9 5 15\20 8 3 9  

   7 10\24 3 6 4 9 2 12

 25 2 8 6 9   16 7 9

 7 5 2       7 4 3

 266 - 41 = 225    

 +   -   +
 

 21 + 38 = 59

         

 287 - 3 = 284

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

De oplossing staat elders op deze pagina

De oplossing staat elders op deze pagina

2 kg mosselen,

1 ui,  1 grote teen knoflook,

2 stengels bleekselderij,

2 eetlepels olie,

½ eetlepel Thaise 

rode currypasta,

1 zakje santen (30 gr.),

2 eetlepels verse 

 korianderblaadjes

Bereiding:
Was de mosselen onder koud stromend water. Gooi kapotte mosselen of mosselen die wijd open blijven 
staan weg. Pel en snipper de ui. Hak de knoflook fijn. Snijd de bleekselderij in reepjes. Verhit de olie in een 
mosselpan en fruit de ui, knoflook, bleekselderij en currypasta ca. 2 minuten aan. Leg de mosselen erop. 
Breng alles afgedekt aan de kook en verwarm de mosselen ca. 6 minuten op hoog vuur tot ze allemaal 
open staan. Schep de mosselen in twee grote wijde kommen. Roer de santen door het kookvocht en 
laat dit in 1 minuut even binden. Schep de saus over de mosselen. Strooi de koriander erover. Lekker met 
naanbrood. Wijntip: De Thaise keuken is kruidig en vol van smaak maar tegelijkertijd licht. Die kenmerken 
hebben sommige wijnen in de Elzas ook. Denk eens aan een Pinot Gris of een droge Gewürztraminer.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

k
o

o
k

ru
b

ri
e

k

Thaise mosselen
Hoofdgerecht voor 2 personen

Wie de voedingsadviezen opvolgt, heeft doorgaans geen 

extra vitaminen en mineralen nodig. Aan senioren wordt 

vaker geadviseerd vitamine D en calcium als voedingssup-

plement te gebruiken.

Voor mensen van 50 jaar 

en ouder is de calciumbe-

hoefte wat hoger omdat 

het lichaam meer moeite 

Zijn voedingssupplementen nuttig?

heeft om calcium vast te 

houden. Voor volwassenen 

worden 2-3 glazen melk of 

melkproducten aangera-

den, ouderen kunnen daar-

om beter de bovengrens 

van drie glazen aanhouden. 

Het Voedingscentrum en de 

Gezondheidsraad adviseren 

vrouwen vanaf 50 jaar en 

mannen vanaf 60 jaar een 

vitamine D-supplement, 

belangrijk voor botten, te 

nemen. Vitamine D kan 

deels in de huid worden 

gevormd onder invloed van 

zonlicht. Bij ouderen is deze 

bijdrage, door de dunnere 

huid, echter veel minder 

groot dan werd gedacht. 

Wat extra vitamine D kan 

dus geen kwaad.

   5 26     9 3

 5     8 21\4    

 6     23 12\14        

   24      30  

   13       12\14      

   14     15\20        

   7 10\24           12

 25           16   

 7           7  
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Hoera, rimpels!
Er is er een jarig hoera, 

hoera, dat kun je wel zien 

dat ben jij! Ik dus. En na 

al die jaren begrijp ik nu 

dan eindelijk waar ze 

over zingen. Hoe kun je 

nou zien dat iemand ja-

rig is? Tja, als kind kreeg 

je een feestmuts op je 

hoofd met een lachende 

Mickey Mouse en crêpe-

papieren slingers, maar 

op een gegeven moment 

ben je daar natuurlijk ‘te 

oud’ voor. Dan volgt de 

pubertijd waarbij je op 

je verjaardag je nieuw-

ste sneakers of REPLAY 

shirtje aantrekt om te 

laten zien dat je jarig 

bent. Daarna volgen een 

aantal jaren waarbij je 

vrienden er wel voor zor-

gen dat iedereen te zien 

krijgt dat je jarig bent… 

Maar nu… Nu is het af-

gelopen met de pret. 

Vierentwintig jaar. Er is 

er een jarig hoera, hoera, 

dat kun je wel zien dat 

ben ik. Laat de antirim-

pelproducten van Vichy 

en Lancome maar komen. 

Vierentwintig is bijna vijf-

entwintig en dat is weer 

bijna 30. Wanneer de klok 

12 uur slaat begint de el-

lende al. De eerste rim-

pels hebben zich op je 

huid gevestigd. Ze gaan 

nooit meer weg. Met dure 

crèmes probeer je er nog 

wat van te maken zodat 

je nog een tijdje vooruit 

kunt, maar je weet dat 

het eigenlijk al te laat is. 

Ik begin ook te begrijpen 

waarom meiden vroeger 

zo jong trouwden. Net 

als dat je op het hoogte-

punt van een goed feest 

naar huis moet gaan, zou 

je op het hoogtepunt van 

je leven (volledig op ui-

terlijk afgaande) het een 

en ander vast moeten 

leggen. Ik ben al te laat. 

Maar wat doe je eraan? 

Laten we nog maar ge-

nieten van dat laatste 

jaartje voor de 25, want 

ik ben al bang voor 

wat er daarna alle-

maal gaat komen!

column

Il
ja

 

I Know Where It’s @
Vrijdag 14 t/m zondag 16 augustus: 
J&K Culinair op het Gasthuisplein. Het concept van Haarlem 
Culinair toegepast op Zandvoort! Het Gasthuisplein wordt 
omgetoverd tot een culinair paleisje, inclusief pagodetenten 

en een ruim overdekt terras. Hierin laten Zandvoortse onder-
nemers hun lekkerste hapjes en drankjes proeven aan het 

publiek die daarvoor betalen. Vrijdag van 18.00-22.00, 
zaterdag 16.00-22.00 en zondag van 16.00-21.00 uur.

Zaterdag 15 augustus: 
Het is alweer het laatste Republiek feestje dat deze 
zaterdag plaatsvindt op het Bloemendaalse strand. Met 
mooi weer staat het podium uiteraard buiten en kun 
je dansend met je voeten in het zand genieten van de 
beste beats en heerlijke drankjes! Entree is gratis, dus 
laat je zien! 

Zaterdag 15 augustus:
Deze zaterdag Spinning on the Beach bij strandpavil-
joen Lukx (1). Door middel van een Spinning marathon 
wordt geprobeerd zoveel mogelijk geld voor de Guusje 
Nederhorst Foundation binnen te halen. In een gezel-
lige ambiance van zon, strand, zee en muziek wordt ge-
sport, gegeten en gefeest! Vanaf 12.00 uur aanmelden 
en vanaf 14.00 uur spinning. De dag wordt afgesloten 
met een barbecue en een spetterende surprise party.

Zondag 16 augustus: 
Uitgeblust van de spinning op zaterdag? Laat je van-
daag dan tussen 13.00 en 21.00 uur masseren of doe 
mee aan de Chi Kung training van 10.30 tot 13.00 uur 
bij strandpaviljoen Azzurro. Massagebehandelingen 
worden verzorgd door een specialistische praktijk en 
zijn te boeken vanaf € 25. De Chi Kung training heeft 
tot doel om fysiek en geestelijk in balans te komen 
en te leren ontspannen! Dit alles om meer energie te 
verkrijgen. Wie niet waagt, wie niet wint.. 

Zinderende Zomer Tip
1. Surfen maakt gelukkig!
Kelly Slater, negenvoudig wereldkampioen, weet wel waarom hij surft: “What I love 

about surfing is: it can help you find happiness!” Volgens Slater ben je al je zorgen 

kwijt zodra je op je board in het water ligt te dobberen. Door je af te zonderen 

van de wereld op je board in de zee, kan je alles en iedereen om je heen voor even 

vergeten. Dus heb je zorgen, surf deze dan weg!

2. Surfen zorgt voor een adrenalinekick! 
Het lijkt misschien gemakkelijk, maar dat is golfsurfen niet. Het vergt heel wat 

tijd en aandacht om uiteindelijk op je board te kunnen blijven staan. Het begin 

is een periode van vallen en opstaan. Als je de kunst eenmaal onder de knie hebt, 

krijg je bij iedere golf die je pakt een adrenalinekick. Vanaf dat moment wil je 

iedere keer meer en hogere golven, om zodoende de verslavende adrenaline door 

je lichaam te laten stromen. 

3. Surfen betekent…‘surf dudes’!
Welke vrouw droomt er niet stiekem van een stoere ‘surf dude’? Treedt binnen in 

de wereld van het surfen en automatisch zul je de ‘dudes’ tegenkomen. Door te 

leren surfen in groepsverband kom je in aanraking met nieuwe mensen en daar 

zullen vast en zeker vriendschappen uit voort kunnen vloeien. En wat te denken van 

die leuke surfleraar die jou uren lang 

vergezeld in het water? Alleen daarom 

zou een introductieles al de moeite 

waard zijn!

Lijkt golfsurfen jou wat? ‘Surf’ dan eens 

rond op het net naar de verschillende 

surfscholen in Zandvoort. Terecht kun 

je onder andere bij Surf Zandvoort, The 

Spot en Dfrost.

Zondag

08:00 uur Countrytraxxx (h) 

10:00 uur ZFM Jazz 

12:00 uur Muziekboulevard 

14:00 uur Zondag in Kennemerland 

17:00 uur De Avond 

18:00 uur Golden ZFM (h) 

19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)

20:00 uur Inspiratieradio

21:00 uur Tep Zeppi 

Maandag

08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)

11:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard 

18:00 uur Muziekkoerier 

20:00 uur Golden ZFM 

21:00 uur De Hoop

Dinsdag

08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)

11:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard 

18:00 uur Bijzonder zandvoort

20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag

08:00 uur Vrijdagavond live (h)

10:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard 

18:00 uur ZFM in de avond

20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag

08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 

10:00 uur De Watertoren

11:00 uur Inspiratieradio

18:00 uur ZFM in de avond

20:00 uur Countrytraxxx

22:00 uur De Hoop 

Vrijdag

08:00 uur ZFM Jazz (h)

10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)

11:00 uur De Watertoren

12:00 uur Muziekboulevard 

15:00 uur Eurobreakdown 

17:00 uur Het weekend in!

19:00 uur Vrijdagavond live

21:00 uur Sea IT 

Zaterdag

08:00 uur Toebak Leeft? 

10:00 uur Goedemorgen Zandvoort 

12:00 uur Muziekboulevard 

14:00 uur Zandvoort op Zaterdag 

17:00 uur Roy on-air (h)

19:00 uur Eurobreakdown (h)

21:00 uur Alternative FM

23:00 uur Night Walk 

24 uur per dag on air!

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

radio + tv

Behang- en 

schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259 Voor 

al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

                                                   

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 

Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of 

06-44696001.  

Met garantie en KvK.

                                                   

Autobedrijf 

Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 

06-53498304 

www.trade-ard.nl

                                                   

Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds.  

Tel. 5720108 of 

06-48318230

ZANDKORRELS
Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine 

klussen in en om het huis. 

Redelijke prijs. 

Voor info: 06-1423 2051  

                                                     

Het Pakhuis 

een kringloopwinkel 

waar van alles te koop is!  

Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boeken. 

Kennemerweg 6 Zandvoort 

(voormalige TZB kantine) 

De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 

Info: 06 - 53693409

                                                   

Taoistische Tai Chi

Start nwe b.klassen met 

vrijblijvende  

introles dinsdag 

1 sept 20-22 uur en maan-

dag 7 sept 9.30-11.30 uur 

-Jeugdhuis Pr.Kerk/

Kerkplein 1 

www.taoist.nl 

tel 0238795396

                                                   

Tot 30 september 

15% korting op alle 

pedicurebehandelin-

gen en een minitube 

voetencrème cadeau!

DE SALON Rachel 

Bakker 0633032197

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wat was het druk! De augustus-editie van Zandvoort 

Alive was een denderend succes. Naast vele Zandvoor-

ters, kwamen er treinen vol met festivalgangers vanuit 

Haarlem en Amsterdam aan op het station. Het mooie 

zomerse weer zal daar zeker mee te maken hebben ge-

had, mensen hadden zin in een groot strandfeest.

door Stephanie Vork

Zaterdagavond was het 

een niet gekende top-

drukte bij de strandpavil-

joens Skyline, Bruxelles en 

Mango’s. Tussen de dan-

sende mensenmassa door 

kon je stukje bij beetje 

dichter bij de draaiende 

DJ’s in de buurt komen. Bij 

Skyline vielen alle DJ’s in de 

smaak. De meest bekende 

Zandvoort Alive eindelijk zonnig

was DJ Roog en tijdens 

zijn set gingen de voetjes 

goed van de vloer. De pro-

grammering van Mango’s 

was, zoals altijd, ook erg 

succesvol. Voor de afwis-

seling van de diskjockeys, 

was er tussen Mango’s 

en Bruxelles een podium 

geplaatst in een grote 

tent waar o.a. saxofonist 

Hans Dulfer zijn muzi-

kale kunsten liet horen, 

opzwepend en funky. Suus 

(16 jaar uit Haarlem) vertelt 

speciaal voor Zandvoort Alive 

een weekend naar Zandvoort 

te zijn gekomen: “Ik vind het 

een super leuk feest, maar ik 

vind het wel erg druk! Het 

valt me op dat het een feest 

is waar wat oudere mensen 

op af komen, er zijn niet zo-

veel mensen van onze leef-

tijd.”

Ook zondag stond het bom-

vol met feestende mensen 

bij de drie strandpaviljoens. 

Zondagmiddag was het 

prachtig weer en begon het 

al lekker druk te worden op 

het strand. Mick van der 

Meer (Bruxelles) kijkt tevre-

den terug op het weekend: 

“Het was heel gezellig, er 

hing een goede sfeer. En ge-

lukkig hadden we het weer 

mee.” Ook zegt hij dat er to-

taal geen ongeregeldheden 

geweest zijn. Bij Bruxelles 

was het een Haarlems 

feestje met het nieuwe 

initiatief van DJ’s, organi-

satoren en de producers 

van Haarlem Ondergronds. 

Haarlem Ondergronds wil-

de graag haar sound laten 

horen en promoten op het 

strand en iedereen laten 

genieten van verschillende 

vormen van elektronische 

muziek. Eén van de DJ’s, 

Mark Boon, vertelde het 

“gru-we-lijk” te vinden 

om tijdens een feest als 

Zandvoort Alive te draai-

en: “Er heerst hier echt 

een te gekke sfeer.” Ook 

bij Mango’s en Skyline zat 

de sfeer er zondag weer 

goed in door de beats van 

bekende DJ’s als Gregor 

Salto en Don Diablo. En 

daar tussenin: als van 

ouds VanKessel live in de 

muziektent! Kortom, het 

strandfestival Zandvoort 

Alive 2009 was een suc-

ces voor zowel de strand-

paviljoens, de optredende 

artiesten als voor het pu-

bliek.

Te huur aangeboden 

tot 31 december 2010: 

Grote loods/fabriekshal 

in Zandvoort Noord. 

Tel. 06-28787237 

                                                   

God weet wat je nodig 

hebt en wil je hart vullen 

met Zijn rust en vrede.

Wilt u meer over weten? 

Mail naar gebed- 

zandvoort@hotmail.com

Alphacursus 

start weer in september.  

Maak kennis met het 

Christelijk geloof.  

Mail voor info en opgave 

naar: gebed-zandvoort@
hotmail.com of kijk op 

www.alpha-cursus.nl
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Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 

ondernemers kleinbedrijf

 

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

SPA & Beauty Zandvoort

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort

Ultieme kwaliteitstijd voor uzelf

Only Quality Has A Future

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort

Hogeweg 29 - 2042 GD Zandvoort

T +31(0)23 5738202

F +31(0)23 5735028

E info@alessandro-spa.nl

www.alessandro-spa.nl

Lekker uitgerust en weer
geheel tot uw dienst.

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: 
Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort. 
De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden
Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

Nieuw bij BETER MOBIEL

De enige fiets met nog ietz

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Open brief

Aan: Alle inwoners van Zandvoort

Zandvoort 10 augustus 2009

Betreft: Open Huis Pluspunt

Beste Inwoners van Zandvoort,

Zaterdag 29 augustus 2009 organiseert Pluspunt van 13:00 tot 17:00 uur een 
Open Huis aan de Flemingstraat 55 te Zandvoort. Tijdens dit Open Huis willen 
wij u op een aantrekkelijke manier kennis laten maken met onze diensten en de 
activiteiten die Pluspunt het komende seizoen gaat organiseren. 

Voor degene die een cursus of workshop wil volgen, aan activiteiten wil deel-
nemen of vrijwilligerswerk wil doen, is dit een mooie gelegenheid om hierover 
informatie te krijgen en zich hiervoor op te geven. Pluspunt heeft weer een 
verfrissend en veelzijdig cursus- en activiteitenaanbod samengesteld dat vele 
mogelijkheden biedt om het komende seizoen actief bezig te zijn. Het aanbod 
op het gebied van hulp- en dienstverlening wordt ook dit seizoen voortgezet. 
Via informatiekramen en workshops worden de cursussen en activiteiten door 
docenten en vrijwilligers gepresenteerd. Naast de activiteiten voor volwassenen 
zal ook het tiener- en kinderwerk haar nieuwe programma introduceren.

Wat kunt u verwachten:
Workshops en demonstraties van het cursusaanbod 2009-2010

Kinderactiviteiten bij BSO De Boomhut

Er zijn medewerkers aanwezig die u alles kunnen vertellen over het werk van 
b.v. de ouderenadviseurs, de spreekuren van Loket Zandvoort, de Vrijwillige 
Hulpdienst, het Alzheimercafé, de Belbus en alle overige diensten.

De organisaties waarmee wordt samengewerkt in het Wijksteunpunt – Nieuw 
Unicum, Zorg Contact, de Key– zijn tijdens dit Open Huis ook aanwezig om hun 

activiteiten voor het komende seizoen te promoten. 

Hapjes proeven van Vers aan Tafel

Houdt u de Zandvoortse courant goed in de gaten de komende maand voor 

meer informatie

Ik hoop u te ontmoeten op zaterdag 29 augustus tijdens ons Open Huis!

Albert Rechterschot

 

 Café Oomstee
De beste Jazz, beleef 't mee!

Vrijdag 14 aug., aanvang 21.00 uur:

Het meest swingende echtpaar van Nederland!

Joy Misa &
Enno Spaanderman

Joy Misa - zang, Enno Spaanderman - tenorsax,

Bob Wijnen - piano (o.v.), Eric Heijnsdijk - contrabas

& Menno Veenendaal - drums

Nu inschrijven voor het 2e Oomstee

Open! Golftoernooi op 27 augustus. 

Zie www.oomstee.nl voor verdere informatie.

Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

Wat is er niet fijner dan een fietstochtje te maken? Maar wat als dat niet meer zo ge-

makkelijk gaat omdat je onzeker bent geworden? Daarvoor is een oplossing. Een sup-

portFeetz. In Zandvoort kunt u terecht bij Beter Mobiel, van Ard Keff, voor een wel heel 

speciale fiets. Een fiets met 4 wielen, die indien gewenst is in te klappen en om te toveren 

tot bijvoorbeeld een winkelwagen. Hij is ook leverbaar met trapondersteuning.

In het artikel in de Zandvoortse Courant van vorige week 

over de parkeerwijziging in de Lijsterstraat zorgde het 

woord PAP-vergunning voor veel onduidelijkheid bij onze 

lezers. Vandaar een kleine uitleg zodat het een en ander 

wellicht duidelijker wordt. 

Mevrouw De Wit had ook een briefje opgehangen in de 

wensboom van de Riki Stichting in Zorgcentrum Huis in de 

Duinen. Haar wens: Ik zou graag een bezoekje brengen aan 

het huis waar ik geboren ben. En haar geboortehuis was 

niet eens zo ver weg. Dat was de Lange Wijngaardstraat 17 

in Haarlem. Deze wens was dus goed te realiseren.

Student Lennart Vissers 

kwam op het idee van de 

Feetz toen hij een onderwerp 

zocht om op af te studeren 

aan de Design Academy 

in Eindhoven. Zijn vader 

Herbert is zelfstandig con-

structeur. Vissers sr. was eerst 

terughoudend over de Feetz 

van zijn zoon. Het rijwiel is 

ontwikkeld als een bakfiets, 

winkelwagen en fiets ineen. 

Nadat hij het ontwerp echter 

beter had bestudeerd, vond 

pa het toch wel slim be-

dacht. Dit kon volgens hem 

weleens een gat in de markt 

zijn. Vader Vissers bouwde 

een prototype op basis van 

het ontwerp van zijn zoon 

en de Feetz haalde de MKB 

innovatietop 100. Zij werden 

hierna in contact gebracht 

met vakbekwame specia-

listen die ze verder hielpen. 

Daarna zijn vader en zoon 

Vissers doorgegaan en heb-

ben een fiets ontwikkeld die 

vier wielen heeft en daarom 

heel stabiel is, met de lengte 

van een gewone fiets, maar 

uiteraard wel breder (70 cm). 

Ard Keff is ongeveer 12 jaar 

geleden begonnen met de 

door Nel Kerkman

De gemeente Zandvoort 

kent in het huidige par-

keerbeleid twee regu-

leringsvormen. Bij het 

Parkeerapparatuurplaats-

vergunningensysteem, ook 

Zij ging samen met activitei-

tenbegeleider Gudo d’Hont 

en zijn vriendin op maan-

dag 20 juli naar Haarlem, 

voor het gemak met een 

geleende rolstoel. De Lange 

Wijngaardstraat is een zij-

straat van de Smedestraat en 

de herinneringen kwamen al 

snel. Het straatnaambordje 

alleen al bracht de herinne-

ring aan haar jeugd naar bo-

ven. Na circa 100 jaar hangt 

er op de deur van nummer 

17 nog steeds een smeed-

ijzeren afbeelding van een 

jongetje met een meisje op 

zijn rug. “Dit weerspiegelt 

een beetje mijn leven,”zegt 

ze. De trekbel was er ook nog 

en klonk nog even helder. De 

woning is, sinds haar verhui-

zing op zesjarige leeftijd, in 

gebruik als oefenruimte van 

de Haarlemse toneelvereni-

ging Alberdinck Thym. Het 

toeval wilde dat er een reno-

vatie bezig is en de man die 

daar aan het werk was, liet 

haar graag een kijkje binnen 

nemen.

Zodra zij de deur doorging 

leek het net of zij terug ging 

in de tijd en haar eerste 

schreeuw bij de geboorte 

weer beleefde. Mevrouw De 

Nooit meer vallen van de fiets

Wegwijs in het PAP- of BEL-systeem

Nooit te oud om… een 
wens te doen (vervolg)

verkoop van auto’s. Sinds 1 

jaar is hij dealer van scoot-

mobiels en sinds kort mag 

hij het dealerschap voeren 

van de Feetz in Zandvoort, 

Bloemendaal, Heemstede 

en Haarlem. “Ik vind het 

heel belangrijk dat men-

sen zo lang mogelijk mo-

biel blijven. Daarom kan 

ik ook volledig achter dit 

product staan. Vandaar de 

naam ‘Beter Mobiel’, zeker 

door de samenwerking met 

wel PAP-systeem genoemd, 

worden parkeerautomaten 

geplaatst bij de beschikbare 

parkeervakken. De bewo-

ners, bedrijven en hotel- 

en pensiongasten kunnen 

door middel van een par-

keerapparatuurplaatsver-

Wit (82 jaar): 

“Ik kreeg een 

onbeschrijfe-

lijk gevoel. Ik 

weet niet hoe 

ik het noemen 

moet, maar ik 

zeg dat ik high 

w e r d , h o e -

wel ik dat nog 

nooit ervaren 

heb hoor. Dit 

gevoel hield ik 

ruim een week 

en nu ik het er 

over heb komt 

het weer te-

rug.” Waar een 

wens al niet toe kan lei-

den. De schoorsteen, die 

wel vernieuwd is en waar 

nog steeds een potkachel 

voor stond, bracht de her-

innering aan Sinterklaas bij 

haar naar boven. Mevrouw 

de Wit: “Toen werd de pot-

kachel weggehaald en was 

er op Sinterklaasavond een 

Zwarte Piet, die snoepgoed 

door de pijp gooide. Ik droeg 

een schortje en kon zo veel 

snoepjes opvangen.”

Na het bezoek ging het ge-

zelschap richting de Grote 

Markt en genoot daar nog 

van een heerlijke lunch op 

een terras. De opgedane 

indrukken waren zo emoti-

oneel, dat mevrouw De Wit 

een rondje door de straat-

jes in de omgeving van 

haar geboortehuis aan zich 

voorbij liet gaan. Ze wilde 

liever weer naar huis ging. 

Thuisgekomen was zij er zo 

vol van, dat zij direct een har-

telijke en enigszins emotio-

nele brief heeft geschreven 

naar de Riki Stichting om te 

bedanken voor de haar ge-

boden kans om dit te mogen 

beleven. Zij geniet nog elke 

dag nog na door het bekijken 

van de genomen foto’s.

Herbert Vissers, die elke 

fiets kan aanpassen aan de 

wensen van de klant. Hij 

maakt zelf de frames en de 

fietsen worden nog steeds 

per stuk gemaakt. Ook de 

eigen servicedienst staat 

garant voor snelle afhande-

ling. Voorrijdkosten zijn er 

in principe niet en onder-

houd of reparaties worden 

zelf uitgevoerd en hoeven 

daarom niet veel te kosten. 

Dit geldt zowel voor de fiet-

gunning (PAP-vergunning) 

een ontheffing krijgen van 

betaling bij de parkeerme-

ters in de eigen wijk. Op 

tijdstippen dat parkeer-

plaatsen beschikbaar zijn, 

kunnen ook anderen dan 

de ontheffinghouders in 

de wijk, tegen betaling, 

gebruik maken van de lege 

parkeerplaatsen in de wijk. 

Dit regime geldt van 10.00 

uur tot 20.00 uur. Buiten 

deze tijden kan iedereen 

vrij parkeren.

Mevrouw De Wit in de deuropening 

van haar geboortehuis

seniorenpagina

De Feetz is nu ook in Zandvoort te koop

sen als voor de scootmo-

biels. Voor de Zandvoorters 

dus ook nog eens lekker 

dichtbij”, zegt Keff. Iedereen 

die te maken heeft met een 

WMO-bijdrage, kan die bij-

drage ontvangen in natura. 

Dan wordt er een bepaalde 

firma of instantie aange-

dragen om bijvoorbeeld een 

scootmobiel aan te schaf-

fen. U kunt echter ook een 

PGB (Persoons Gebonden 

Budget) aanvragen, zodat 

u zelf kunt bepalen waar 

u zoiets aanschaft en welk 

model met eventuele bijbe-

taling.

De verschillende types Feetz 

zijn mogelijk: de bakFeetz 

met drie wielen, met de ei-

genschap van een gewone 

fiets waarbij de wielen mee-

zwenken en de inklapbare 

versie, de supportFeetz met 

vier wielen. Alle modellen 

waren, net als de scootmo-

biels, afgelopen zondag op 

de Zomermarkt te zien. Ze 

zijn ook te zien tijdens de 

Mobiliteitsdag op het circuit 

op maandag 7 september of 

bij Beter Mobiel aan de Max 

Planckstraat 44 in Zandvoort 

Nieuw Noord. Wilt u meer 

weten de Feetz, hem zien of 

uitproberen, dan kunt een af-

spraak maken met Ard Keff, 

telefoon: 023-5735735. Meer 

informatie vindt u op www.

betermobiel.nl.

Voor het Belanghebbenden-

vergunningensysteem of te 

wel het BEL-systeem kunnen 

de bewoners van de wijk een 

belanghebbendenvergun-

ning (BEL-vergunning) aan-

vragen. De parkeervakken in 

de wijk kunnen uitsluitend 

door de belanghebbenden 

worden gebruikt. Het gevolg 

hiervan is dat op tijdstippen 

waarop bewoners niet aan-

wezig zijn de parkeervak-

ken leeg kunnen staan. Dit 

regime geldt 24 uur per dag.
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 33 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 32 en 

de verdere in week 32 door het college genomen besluiten 

zijn in week 33 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 

de Centrale Balie en op de website. 

Artikel 3.8 Wro: Ontwerpbestemmingsplan “Zandvoort - 

Recreatiepark” 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort 

maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 

3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht met ingang van 14 augustus 

2009 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbe-

stemmingsplan “Zandvoort - Recreatiepark”.

Plangebied

Het plangebied betreft 

- het Sunparks terrein (voorheen Center Parcs Park);

- locatie van de garage aan de Burgemeester van Alphenstraat 

102;

- gedeeltelijke Burgemeester van Alphenstraat en gedeeltelijke 

Van Lennepweg.

- gemeentelijk terrein tegenover de clusterschool aan de J.P. 

Thijsseweg (bekend als vm Woelwatersterrein)

Conserverend plan met uitzondering van twee mogelijke 

ontwikkelingen

Gekozen is voor een conserverend bestemmingsplan. Dit houdt 

in, dat de feitelijke situatie van het Sunparks terrein als zodanig 

zal worden bestemd. Naast deze feitelijke situatie worden in 

het bestemmingsplan twee nieuwe ontwikkelingen onder 

voorwaarden mogelijk gemaakt. Ter plaatse van de garage 

aan de Burgemeester van Alphenstraat 102 is een wijzigings-

bevoegdheid ten behoeve van de bestemming Cultuur en 

ontspanning, Recreatie of Sport opgenomen. Ter plaatse van de 

locatie vm Woelwatersterrein is tevens een wijzigingsbevoegd-

heid opgenomen ten behoeve van de bestemming Cultuur en 

ontspanning, Recreatie of Sport. De wijzigingsbevoegdheden 

mogen slechts worden toegepast als wordt voldaan aan de in 

het bestemmingsplan genoemde voorwaarden.

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een verbeelding 

(plankaart), toelichting en regels ligt gedurende de openings-

tijden ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis 

aan de Swaluëstraat 2 en in de openbare bibliotheek aan de 

Prinsesseweg 34 te Zandvoort. De stukken zijn daarnaast te 

raadplegen op de gemeentelijke website www.zandvoort.nl.

Gedurende de termijn van de ter inzagenligging kan door een 

ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen naar voren 

worden gebracht. Schriftelijk dienen zienswijzen naar voren 

gebracht te worden bij de gemeenteraad van Zandvoort, 

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Voor mondelinge reacties kan 

een telefonische afspraak worden gemaakt met mevrouw E. 

Fennema of mevrouw S. Koenes van de afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar onder het algemene 

nummer: 023 - 5740 100. 

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet, 

liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die 

op 1 september 2009 aan de gemeenteraad ter vaststelling 

worden voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg 

hebben, vanaf heden tot en met 1 september 2009 ter inzage 

bij de balie van het gemeentehuis. 

Commissie Raadszaken

De Commissie Raadszaken vergadert op 18 augustus vanaf 

20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. 

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Bestemmingsplan Zandvoort 

- CentrumMetropoolregio Amsterdam

- Het Projectbesluit

- Rondvraag

Commissie Planning en Control

De Commissie Planning en Control vergadert op 19 augustus 

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 

uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de 

agenda staat:

- Vaste agendapunten

- Intentieovereenkomst met betrekking tot ontwikkeling van 

het gebied Gertenbach en Huis in de Duinen

- Mantelzorgnota 2009-2012

- Besluit nadere regelgeving subsidies wijk- en buurtfeesten

- Spoedvoorzieningen onderwijs

- Rondvraag

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog  

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de  

website. In deze commissies kunnen burgers het woord  

voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf 

is niet nodig. 

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

De ophaaldagen zijn op 18 en 20 augustus. De eerste datum 

is voor de maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken,  

de tweede datum is voor de dinsdag huisvuilwijk.

 

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen

Zandvoort:

- Heimansstraat 7, plaatsen dakkapel, ingekomen 30 juli 2009, 

2009-130Lv.

- Oranjestraat 3zw, plaatsen aanbouw, ingekomen 05 augus-

tus 2009, 2009-132Lv.

- Kerkpad 1, bouw woning, ingekomen 06 augustus 2009, 

2009-133Rv.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen

Zandvoort:

- Herman Heijermansweg 2, plaatsen windenergie-installatie, 

verzonden 03 augustus 2009,     2009-096Rv 1e fase.

- Tjerk Hiddesstraat 6/7 en 8/8, doorbreken draagmuur, ver-

zonden 05 augustus 2009, 2009-100Lv.

- Grote Krocht 24, plaatsen lichtreclame, verzonden 07 augus-

tus 2009, 2009-102R.

- Brederodestraat 48, doorbreken draagmuur, verzonden 07 

augustus 2009, 2009-118Lv.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen 

hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-

ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling 

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen 

van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een 

schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president van 

de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. 

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlo-

pige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te 

Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan 

van een kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een 

verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Verkeersbesluit KLM Open fase 2

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, 

ten behoeve van de KLM Open 2009 om:

1. een gesloten verklaring in beide richtingen voor voertuigen, 

ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen 

op de Oude Trambaan door het plaatsen van borden C01 van 

bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen op de volgende locaties:

- in de Oude Trambaan direct ten oosten van de aansluiting 

met de Herman Heijermansweg;

- in de Oude Trambaan direct ten westen van de aansluiting 

met de Blinkertweg;

2. een verbod stil te staan in te stellen op de wegen rondom de 

ingang van het KLM Open door het plaatsen van borden E02, 

inclusief onderbord OB304 van bijlage 1 van het RVV 1990 te 

plaatsen op de volgende locaties:

- In de Kamerlingh Onnesstraat tussen de Max Planckstraat 

en de Fahrenheitstraat aan beide zijden van de weg;

- In de Kamerlingh Onnesstraat tussen de Farhenheitstraat en 

de Voltastraat aan beide zijden van de weg;

- In de Kamerlingh Onnesstraat tussen de Voltastraat en de 

Keesomstraat aan beide zijden van de weg;

- In de Kamerlingh Onnesstraat tussen de Keesomstraat en de 

Amperestraat aan beide zijden van de weg;

- In de Kamerlingh Onnesstraat tussen de Amperestraat en de 

Wattstraat aan beide zijden van de weg;

- In de Wattstraat tussen de Kamerlingh Onnesstraat en de ’s 

Gravensandestraat aan beide zijden van de weg;

- In de ’s Gravensandestraat tussen de Amperestraat en de 

Wattstraat aan beide zijden van de weg;

- In de Keesomstraat tussen de Flemingstraat en de Kamer-

lingh Onnesstraat aan beide zijden van de weg;

- In de Fahrenheitstraat tussen de Musschenbroekstraat en de 

Kamerlingh Onnesstraat aan beide zijden van de weg.

3. de bebording bij deze fase van het evenement te plaatsen 

van 10 augustus 2009 tot en met 23 augustus 2009.

Verkeersbesluit KLM Open fase 3

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, 

ten behoeve van de KLM Open 2009, om:

1. een gesloten verklaring in beide richtingen voor voertuigen, 

ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen 

door het plaatsen van borden C01 van bijlage 1 van het RVV 

1990 te plaatsen op de volgende locaties:

- in de Keesomstraat ten zuiden van de aansluiting met de 

Flemingstraat;

- in de Fahrenheitstraat ten oosten van de Musschen-

broekstraat;

- in de Kamerlingh Onnestraat ten oosten van de Max Planck-

straat;

2. de bebording bij deze fase van het evenement te plaatsen 

van 20 augustus 2009 tot en met 23 augustus 2009.

Verkeersbesluit J&K Culinair-evenement 

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, 

ten behoeve van het J&K Culinair-evenement, om:

1. Van donderdag 13 augustus 2009 van 8:00u tot maandag 18 

augustus 2009 18:00u ten behoeve van het houden van het 

J&K Culinair-evenement fysieke afsluitingen te plaatsen op 

de volgende locaties:

- In de Swaluëstraat direct ten zuiden van Achterom, met voor-

aankondigingsbord direct ten zuiden van de Rozenobelstraat;

- In de Gasthuisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;

- In de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;

- In het Wagenmakerspad direct ten westen van de Kruisstraat;

- In de Kleine Krocht direct ten westen van het Raadhuisplein.

2. Op maandag 10 augustus 2009 de borden E01 (Verboden 

te parkeren) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels 

en Verkeerstekens 1990 met onderbord ‘Donderdag a.s.’ te 

plaatsen op de locatie van Zomermarkt 2009 om zodoende 

de locatie vrij te houden van geparkeerde auto’s.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 

betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met 

vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief 

aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de wer-

king van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed 

kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-

stuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek 

dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 33

Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 

t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 

klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 

Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 

Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 

verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Clowns vermaken het hooggeachte publiek

Humor, actie en spanning bij het Staatscircus van Moskou
“We hebben een gevarieerd en aanvullende show samengesteld met topacts uit onder-

meer Rusland, Frankrijk, Letland, Roemenië, Argentinië en Nederland, we willen natuur-

lijk niet dat het publiek zich gaat vervelen”, lacht Manuel Martens, bedrijfsleider bij het 

Staatscircus. Het publiek hoefde zich echter geen minuut te vervelen, want de acts volg-

den elkaar in een rap tempo op.

door Sutiah van Netten

Clowns, paarden, acroba-

ten, trapeze-artiesten en 

wilde dieren. De voorstelling 

was een aaneenschakeling 

van indrukwekkende acts, 

waar de muziek perfect op 

aansloot. Tussen de acts 

door wist het komische 

Russische clownsduo Denis 

en Vladimir Soliarov de la-

chers telkens weer op hun 

hand te krijgen met hun ori-

ginele en acrobatisch acts. 

Het publiek was zichtbaar 

ook onder de indruk van het 

Franse echtpaar Janine en 

Mario Masson die eerst op-

traden met de innemende 

en qua omvang indrukwek-

kende olifant Betty. Later 

in de show stond Mario in 

een kooi tussen grommen-

de en blazende Bengaalse 

tijgers, een witte tijger en 

een zeldzame tabby tijger. 

De voorstelling werd afge-

sloten met een bloedstol-

lende act van de Russisch/

Nederlandse formatie 

Globe of Death van Veselin 

Nedyakov.

“Ik kon mijn ogen niet ge-

loven. Niet twee, maar vier 

stoere motorrijders die in 

een doorzichtige metalen 

bol met ronkende motors 

keihard naast elkaar, achter 

elkaar en door elkaar heen 

scheurden op topsnelheid. 

Het was heel erg span-

nend; ik hield mijn hart vast. 

Er hoefde maar een klein 

foutje gemaakt te worden, 

of ze zouden alle vier in het 

ziekenhuis belanden. Echt, ik 

wist niet wat ik zag. Het was 

ongelofelijk”, vertelt Gerda 

na afloop van de voortsel-

ling enthousiast. Samen 

met haar dochters Judith en 

Rosalie is ze naar het circus 

gekomen. Ook haar dochters 

hebben een leuke avond ge-

had. Vooral Rosalie van tien 

raakt maar niet uitgespro-

ken over de act met de ver-

klede hondjes die allerlei 

kunstjes uitvoerden. “Ze 

sprongen door hoepels, lie-

pen op twee pootjes en ba-

lanceerden op grote rode cir-

cusballen. De tijgers vond ik 

eng, maar ook heel erg mooi. 

Eigenlijk, vond ik de hele 

voorstelling hartstikke leuk”, 

aldus Rosalie. Bedrijfsleider 

Martens beschouwd dit als 

een groot compliment. “Het 

circus is voor iedereen van 

alle leeftijden. Het is fijn om 

te horen dat de voorstelling 

in de smaak valt. Ons motto 

luidt ‘Circus, zoals circus 

hoort te zijn’. Traditioneel, 

maar met een modern tintje, 

want je moet als circus wel 

met de tijd meegaan”, aldus 

Martens.
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Softballers ZSC opnieuw kansloos

SV Zandvoort geeft visitekaartje af Softbalsters winnen in slotfase

Zandvoorts hippisch talent kampioen

Uit op het eerste honk

Kopbal van Maurice Moll gaat net over

Pitch van Wilma van Riemsdijk

Julie van Bellen op haar pony Lester

softbal

voetbal softbal

paardensport

Degradatie lijkt dit jaar, voor het vorig seizoen uit de 4e 

klasse gepromoveerde herensoftbalteam van ZSC, vrijwel 

onafwendbaar. Met nog drie wedstrijden voor de boeg 

wordt de laatste plaats in de 3e klasse D bezet met 4 vier 

punten uit 13 duels. Weliswaar een gelijk aantal punten 

dan TIW/Survivors, maar dat heeft echter twee wedstrijden 

minder gespeeld. Beide ploegen treffen elkaar overigens 

komende zaterdagavond om 19.00 uur op Duintjesveld.

Als het spel van het zaterdagelftal van SV Zandvoort in de 

eerste groepswedstrijd om de Haarlems Dagblad Cup stan-

daard gaat worden, dan kan het wel eens een mooi seizoen 

voor de selectie van Pieter Keur gaan worden. Natuurlijk 

maakt een zwaluw nog geen lente maar feit is dat de he-

ren in de voorbereiding er hard aan getrokken hebben.

De softbalsters van ZSC hebben zich weten te handhaven 

op de tweede plaats in de 6e klasse E. Runner-up Schoten 

2 werd dinsdagavond op Duintjesveld na een spannende 

strijd, waarin het verschil minimaal was, met 9-6 verslagen.

Op zaterdag 8 augustus werden in Hoofddorp de Noord-

Hollandse regiokampioenschappen voor pony’s verreden. 

In het grote gebied van het Haarlemmermeerse bos zijn 

heel veel voorzieningen aangelegd om een groot toernooi 

te organiseren. Zowel de dressuurruiters en –amazones als 

de springcategorie kwamen aan bod. Door de goede orga-

nisatie was het mogelijk om zich voor beide disciplines te 

kwalificeren.

De eerste twee innings 

van het duel tegen het 

Amstelveense DVH 3 gingen 

Veel nieuwe spelers heb-

ben zich niet gemeld maar 

opvallend was het optre-

den van A-junior Jur Mans 

die zich de hele wedstrijd 

mocht bewijzen en dat met 

verve deed. Ook nieuweling 

Michel de Haan, overgeko-

De eerste twee innings wa-

ren aanvallend gezien hele-

maal voor Schoten, dat de 

score opende in de 1e inning 

(0-1) en de voorsprong in de 

2e omloop opvoerde tot 0-3. 

Pas in de 4e inning kon ZSC 

daar iets tegenoverstellen. 

Wilma van Riemsdijk open-

De nog zeer jonge ama-

zone en plaatsgenoot Julie 

van Bellen (10) vond dat ze 

dat maar moest doen. Al 

gelijk op. Na twee volledige 

slagbeurten was het 4-4. In 

de 3e inning nam DVH een 

men van het 3e zaterda-

gelftal van Ajax, had geen 

enkele moeite om zich aan 

te passen aan zijn nieuwe 

ploeg.

Derdeklasser VVC uit Nieuw 

Vennep bleek voor dit 

de met een honkslag. Haar 

voorbeeld werd gevolgd 

door Anke Koning, Maura de 

Renardel de Lavalette, Terry 

van Riemsdijk en Sandra 

Castien. De laatste vier wis-

ten ondersteund door een 

honkslag van Sylvia Koper 

ook de thuisplaat te bereiken 

maanden werkt ze er hard 

aan om steeds beter te 

worden. Haar pony Lester 

wordt bijna iedere dag door 

4-7 voorsprong en wist deze 

in de daarop volgende slag-

beurt te vergroten tot 4-8. 

In de gelijkmakende slag-

beurt wist ZSC door runs 

van Ben de Jong, Ernesto 

Vonsee en Peter Douma te-

rug te komen tot 7-8 maar 

verder kwam de ploeg, die 

met een groot aantal inval-

lers speelde niet meer. Toch 

duurde het tot aan de 6e 

inning voordat DVH een 

definitieve voorsprong kon 

nemen. Nadat het in de 5e 

inning 5-9 was geworden, 

wisten de gasten in de 6e 

slagbeurt zeven runs te 

produceren, waardoor het 

7-16 werd. In de 7e inning 

moest ZSC-werper Han van 

Soest nog eens zes runs la-

ten passeren waardoor de 

eindstand op 7-22 kwam. 

Richard Kerkman was de 

beste ZSC-slagman met 3 

honkslagen uit vier slag-

beurten.

Zandvoort een maatje te 

klein. Al met de rust stond 

het 3-0. Drie doelpunten 

waar Nigel Berg een zeer 

grote vinger in de pap had. 

De 1-0 een op maat gege-

ven bal in de voeten van 

Maurice Moll, de 2-0 was 

een gave vrije trap van de 

spits op de donkere krullen 

van Misha Hormeño en de 

3-0 schreef de kleine mees-

ter op zijn eigen conto door 

middel van een afstands-

schot van zeker 25 meter. Na 

rust was er even een beetje 

druk van VVC waar tevens 

hun enige treffer uit voort-

vloeide maar voor de rest 

was het Zandvoort dat de 

klok sloeg. Na de tegentref-

fer kon De Haan al snel voor 

4-1 zorgen, maakte Remko 

Ronday er 5-1 van en ten 

slotte wist Michael Kuijl de 

eindstand op 6-1 te bepalen. 

Eerstkomende wedstrijd: za-

terdag 15 augustus om 14.00 

uur in Hillegom, eveneens 

voor de HD Cup.

en de achterstand om te bui-

gen in een 4-3 voorsprong. 

Nadat de 4e inning zonder 

score was verlopen nam 

Schoten in de 5e inning op-

nieuw de leiding. Werpster 

Wilma van Riemsdijk moest 

drie 2-honkslagen laten pas-

seren waardoor Schoten op 

een 4-6 voorsprong kwam. 

Het antwoord van ZSC 

kwam in de gelijkmakende 

slagbeurt toen Maura de 

Renardel de Lavalette, Terry 

van Riemsdijk en Sandra 

Castien honkslagen sloegen 

wat drie punten opleverde 

en de stand op 7-6 bracht. De 

koek was echter nog niet op, 

want ook Nieki Valkenstijn, 

Sylvia Koper en Martina Balk 

produceerden slagen waar-

door het 9-6 werd. In de 6e 

inning hield winnende werp-

ster Wilma van Riemsdijk 

(3-0-11) stand waardoor de 

winst in Zandvoort bleef. 

Sylvia Koper was met drie 

honkslagen de beste slag-

vrouw van ZSC.

Julie gereden. Ook krijgt ze 

vier keer per week les van 

Sabine Oord-Ansems in stal 

Reigersbosch in Vijfhuizen, 

waar Lester op stal staat. 

Na de dressuurproef die 

goed verliep begonnen de 

springwedstrijden. Tot het 

laatste moment bleef het 

een spannende strijd. In 

de barrage, die Julie fout-

loos reed, viel de beslis-

sing. Daarmee werd zij 

regiokampioen van Noord-

Holland. Na de huldiging 

van het springen kwam de 

uitslag van de dressuur-

wedstrijd. Tot haar grote 

verrassing werd zij daar ook 

uitgeroepen tot kampioen 

van Noord-Holland. Zo ging 

zij met twee bekers naar 

huis. Dankzij deze overwin-

ningen mag ze nu mee-

doen aan de Nederlandse 

Kampioenschappen tijdens 

de Hippiade in Ermelo op 29 

augustus.

Olazábal en Montgomerie naar KLM Open

JeugdSportpas Zandvoort gaat digitaal

Tweedaagse van Zandvoort 
met NAM-REM Race

Colin Montgomerie is in de problemen

Klaar voor de start | foto: Rob Bossink

zeilengolf

sportpas

José Maria Olazábal en Colin Montgomerie, twee klinkende 

namen in de golfwereld, zijn de grote publiekstrekkers in 

het KLM Open 2009. Toernooidirecteur Daan Slooter beves-

tigde de komst van de twee oud-winnaars van het grootste 

golftoernooi van Nederland tijdens een persconferentie op 

de Kennemer Golf & Country Club. Het KLM Open wordt 

van 20 tot en met 23 augustus voor de laatste keer gespeeld 

op de duinenbaan in Zandvoort.

De JeugdSportpas (JSP) is een initiatief van de gemeente 

Zandvoort en Sportservice Heemstede-Zandvoort en is 

bedoeld voor alle kinderen in de groepen 4 tot en met 8 

van de basisscholen in Zandvoort. Door samenwerking 

met sportverenigingen, sportaanbieders en basisscholen 

in Zandvoort krijgen leerlingen uit deze groepen de moge-

lijkheid voor een gering bijdrage, € 5, kennis te maken met 

veel verschillende sporten.

Het historische ‘Rondje REM’ bestaat al een paar jaar niet 

meer om de simpele reden dat er geen REM-eiland meer is. 

Rijkswaterstaat heeft het voormalige TV-eiland een paar jaar 

geleden gesloopt omdat het onderhoud te kostbaar werd. 

Maar daar had de organisatie wel een oplossing voor. Nu 

varen catamaranzeilers jaarlijks rond de NAM 22-boei voor 

Katwijk. Zaterdag 22 augustus is het weer zover. Dan klinkt 

het startschot voor deze ongeveer 50 kilometer lange race.

Vooral de komst van Olazábal 

is bijzonder. De Spanjaard 

won het toernooi precies 

twintig jaar geleden. Het 

De JeugdSportPas in Zand-

voort is sinds de start in 1998 

ieder jaar gegroeid en men 

kan stellen dat deze vorm 

van sportkennismaking een 

groot succes is. Het afgelopen 

schooljaar hebben 350 leerlin-

gen van Zandvoortse basis-

scholen deelgenomen aan 8 

verschillende sporten! Zo kon-

den de kinderen vorig school-

jaar vier kennismakingslessen 

volgen in de sporten: hockey, 

paardrijden, basketbal, djem-

De wedstrijd is oorspronke-

lijk ontstaan uit een lange en 

de route hier naartoe wordt 

‘beboeid’ vanuit Katwijk. Via 

Noordwijk en Katwijk wordt 

er naar de 5 kilometer uit 

de kust liggende NAM 22 

boei, en weer terug naar 

Zandvoort gevaren, bijna 50 

kilometer. Ook dit jaar wordt 

de race weer begeleid door 

de KNRM-stations Katwijk, 

Noordwijk en Zandvoort en 

door de reddingsbrigades van 

Bloemendaal, Zandvoort en 

Noordwijk.

Tweedaagse van Zandvoort

Zaterdag 22 augustus zal de 

NAM-REM Race gevaren wor-

toernooi in 1989, toen even-

eens op de banen van de 

Kennemer Golf & Country 

Club, ging de boeken in als 

be, drumsport, schermen, golf, 

hardlopen en mountainbiken. 

Mede door het succes van 

de JSP en de mogelijkheden 

van internet zal er vanaf dit 

schooljaar gebruik worden 

gemaakt van een digitaal in-

schrijfsysteem. Vooralsnog 

verliep de inschrijving, beta-

ling en het doorgeven van 

wijzigingen voor de JSP via 

de school. Met de invoering 

van het digitale JSP-systeem 

behoort dit alles tot het verle-

den. De start is rond 12.00 uur 

voor het clubhuis van de WSZ. 

Zondag 23 augustus zullen er 

voor de Zandvoortse kust kor-

tebaan of ‘semi long distance’ 

wedstrijden gevaren worden. 

Op zondag zal de eerste start 

om ca. 11.00 uur zijn. Voor 

deelnemers is voorinschrij-

ven via internet gewenst en 

tijdig vooringeschreven deel-

nemers zijn verzekerd van een 

natje en een droogje. Even als 

voorgaande jaren belooft het 

weer een waar zeilspektakel 

te worden. De organisatie 

rekent bij goede zeilcondities 

weer op een 100-tal deelne-

mers. Voor meer info zie ook 

namremrace.web-log.nl.

een historische editie. Een 

play-off tussen drie spelers, 

Olazábal, Ronan Rafferty en 

Roger Chapman, moest in 

barre weersomstandighe-

den, vliegende storm en re-

gen, de beslissing brengen. 

Het toernooi werd uiteinde-

lijk pas op de negende extra 

hole beslist en dat is nog 

steeds een record voor de 

Europese Tour.

Naast de beroemde Span-

jaard en de Schot beves-

tigde Slooter meerdere grote 

namen. Darren Clarke (win-

naar 2008 op de KG&CC), 

Niclas Fasth, Johan Edfors, 

Anders Hansen, Simon 

Dyson (winnaar 2006 op de 

KG&CC), David Howell, Paul 

McGinley, Thomas Björn, 

Thomas Levet, Chris Wood en 

Stephen Leaney zijn enkele 

van de groten van Europa 

die eind augustus aan de 

start verschijnen, met Wood 

als hoogst genoteerde op de 

wereldranglijst (58).

den en zal er via een speciale 

website ingeschreven en per 

incasso betaald worden. Er is 

een zeer beperkte inschrijf-

mogelijkheid voor kinderen 

die niet over internet kunnen 

beschikken.

Via de deelnemende scholen 

zal er in de eerste schoolweek 

informatie aan de kinderen 

van de boevengenoemde 

groepen worden verstrekt. De 

deelnemende scholen zijn: 

de Hannie Schaftschool, de 

Duinroosschool, de Beatrix-

school, de Mariaschool, de 

Nicolaasschool, de Oranje 

Nassauschool en de School. 

De inschrijving voor het nieu-

we schooljaar start op 17 au-

gustus en kan via de website 

www.sportserviceheemstede-

Nederlanders
Een recordaantal van maar 

liefst 18 Nederlanders speelt 

dit jaar in het KLM Open. 

Joost Luiten (2e in 2007 op 

de KG&CC) maakt zijn ren-

tree op de Europese Tour na 

acht maanden afwezigheid 

wegens een polsblessure. Wil 

Besseling, Inder van Weerelt 

en Taco Remkes plaatsten 

zich dankzij hun Europese 

Tourkaart. Reinier Saxton en 

Rolf Muntz kregen een invita-

tie van de organisatie, Saxton 

wegens zijn verdienstelijke 

prestaties in 2008 en 2009 

en Muntz wegens zijn sterke 

spel vorig jaar in het KLM 

Open. Floris de Vries, Mark 

Reynolds en Richard Kind 

kwalificeerden zich via de 

ranglijst van de PGA Holland. 

Drie Nederlandse professio-

nals plaatsten zich via de kwa-

lificatiewedstrijd op 27 juli op 

het Rijk van Nijmegen: Ruben 

Wechgelaer, Jan Willem van 

Hoofen onze plaatsgenoot 

Ronald Stokman.

zandvoort.nl. De link naar de 

JSP-site staat bij de ‘highlights’ 

in de rechter balk van de ho-

mepage. Inschrijven voor blok 

1 kan tot en met 7 september 

2009. Ook benieuwd naar het 

aanbod? Check de site! De 

deelnemende sporten wor-

den later bekend gemaakt. 

Ook besturen en/of leden van 

Zandvoortse sportverenigin-

gen die geïnteresseerd zijn 

om hun sport via de JSP te 

promoten, kunnen daar infor-

matie ophalen. Nog meer in-

formatie kunt u verkrijgen bij 

projectleider Steffen van der 

Pol te bereiken via jspheza@
sportservicheemstedezand-

voort.nl of via telefoonnum-

mer 023-5740116. Woon jij in 

Zandvoort en zit je in groep 

4 tot en met 8 van de basis-

school, meld je dan nu aan! 

www.sportinzandvoort.nl

Administratiekantoor K. Willemse

Alessandro SPA & Beauty 

 Zandvoort

Algemene uitvaartbegeleiding 

 Zandvoort

Autobedrijf KariMo

Autobedrijf Zandvoort 

Beach Club Tien

Bertram & Brood

Beter Mobiel

Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs

Boom Strandpaviljoen 11

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Club Nautique

Dierenarts Dekker

Dorsman Assurantiën

adverteerders
Gemeenschapshuis

Gemeente Zandvoort

Hugoos

Hypotheekshop

J&K Culinair/Deelnemers

Pluspunt

Pluspunt Boomhut

Riche aan Zee

Sea Optiek

Smulhouse Allessandro

Stox

Studio 118 Dance

Studio Total Care

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken Glaszettersbedrijf

Versteege’s IJzerhandel

VVV Zandvoort

VVV Zandvoort/J & K
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kindvriendelijk

Stationsplein 15/16
Dit prachtig gelegen penthouse heeft een unieke ligging en uitzicht!
Aan de voorzijde het panoramische uitzicht over zee en aan de achterzijde het glooiende 
duinlandschap. Het goed onderhouden penthouse beschikt over 3 ruime slaapkamers, 2 luxe 
badkamers, luxe keuken, riante living van ca. 70 m² en een eigen parkeerplaats in de onderbouw. 
Het complex Residence Monopole II beschikt over een lift met een beveiligingscode en is zeer 
centraal gelegen t.o.v. het historische station, centrum en het strand.

Living met airco•	
2 slaapkamers met airco•	
Zonneterras met zonwering aan zeezijde•	
Balkon aan oostzijde•	
Sanitair van Villeroy & Boch •	
Station Zandvoort op steenworp afstand•	

Vraagprijs € 649.000,-- 

Amsterdam in ca. 30 autominuten bereikbaar•	
Haarlem in ca. 10 autominuten bereikbaar•	
Video door entry systeem•	
Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing•	
Berging in de onderbouw•	
Woonoppervlakte ca. 150 m²•	

Haarlemmerstraat 41
Een huis van allure aan de karakteristieke Haarlemmerstraat. Dit vrijstaande 
herenhuis (bouwjaar ca. 1900) is in 2008/2009 geheel gerenoveerd met behoud 
van authentieke details zoals glas in lood ramen, antieke schouwen, en-suite 
deuren en hoge plafonds met ornamenten. Buiten deze charmante kenmerken 
voert gemak, comfort en luxe de boventoon o.a. terug te vinden in de keuken, 
badkamer en de prachtig aangelegde achtertuin compleet met loungeterras en 
jacuzzi. 

Zo te betrekken!•	
Parkeerplaats op eigen terrein•	
Zeer diepe schuur/berging in de lengte van de woning•	
Geheel voorzien van dubbele beglazing•	
Centraal gelegen t.o.v. centrum, strand, duinen en openbaar vervoer•	
Gemeentelijk monument•	
Woonopp. ca. 130 m², perceelopp. 300 m²•	

Vraagprijs € 875.000,-- 

Burg. Van Fenemaplein 13/4
Op de 2e verdieping gelegen zeer royaal voormalig 4 kamerappartement van 
ca. 100 m² met prachtig uitzicht over de boulevard en zee. 
Het complex beschikt over een lift, ligt aan de rand van het centrum en is op 
steenworp afstand van het station gelegen.

Licht en zonnig appartement•	
Zeer netjes onderhouden•	
Riante woonkamer van ca. 60 m²•	
2 ruime slaapkamers•	
Deuren in de woonkamer zijn v.v. glas in lood•	
Berging in de onderbouw•	
Parkeren middels vergunningensysteem •	
Woonoppervlakte ca. 100 m² (excl. balkons)•	

Vraagprijs :  € 249.000,--

nieuw

zeezicht

Verzetsplein 20
In een gezellige woonomgeving ligt aan een autovrij plein deze 3 kamer 
maisonnette. Op de begane grond bevinden zich de inpandige berging, 
badkamer, toilet, 2 slaapkamers en een ruim terras en op de 1e verdieping de 
woonkamer met open keuken en deur naar het royale balkon welke uitkijkt 
over de fraaie binnentuin met vijver. Het complex beschikt over een afgesloten 
parkeergarage. 

Kindvriendelijke buurt in Park Duijnwijk •	
Woonoppervlakte ca. 90 m² •	

Vraagprijs :  €  265.000,--

Hogeweg 30/32/34, Residence Cocarde
Nog 3 appartementen te koop•	

Tot 2 jaar overbruggingsgarantie mogelijk, vraag naar de voorwaarden•	

A-6: € 439.000,-  v.o.n.•	

A-7: € 390.000,- v.o.n.•	

A-10: € 475.000,-. v.o.n.•	

Bouw gestart•	

Geplande oplevering: zomer 2010•	

Individuele indelingswensen nog bespreekbaar•	

Vrijblijvend gesprek met makelaar of architect mogelijk•	

Uitgebreide brochure beschikbaar•	

nieuwbouw
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De afgelopen zaterdag gehouden Solexrace in het cen-
trum kan bijgeschreven worden als één van de meest 
ludieke evenementen van dit jaar. Een groot aantal 
deelnemers maar ook vooral een stortvloed van prijzen, 
beschikbaar gesteld door de vele enthousiaste onder-
nemers, was daar debet aan. Ludiek en opvallend was 
de race zelf waarbij het verkorte circuit veel kijkplezier 
bracht voor de belangstellenden.

Het afgelopen weekend is er een geweest met een zeer 
groot sportief gehalte. Maar liefst twee grote interna-
tionale evenementen stonden op de agenda en uiter-
aard waren onze verslaggevers ter plaatse.

Solexracers bedolven onder prijzen Sportief weekend 
in Zandvoort

kers. De traditionele start in 
de Haltestraat, voor de deur 
bij Wielersport Versteege, gaf 
meteen al de nodige verschil-
len te zien in de conditie van 
de Solex, de berijders en hun 
feestelijke uitdossing. Zeker 
in de eerste manche werd er 
pittig gereden en vlogen de 
coureurs vaak met behoor-
lijke snelheid door de vele 
bochten. Veel plezier straalde 
af van hun gezichten, vooral 
als ze nog eens luid werden 
aangemoedigd. 

Nel Kerkman maakte ver-
slag (zie pagina 22) van 
een heel ander evenement. 
Zij ging zaterdag naar het 
Rondje Rem-eiland dat te-
genwoordig, na het slopen 
door Rijkswaterstaat van 
het oude televisieplatform 
voor de kust bij Noordwijk, 
Rondje NAM-REM heet. 
Het is een onderdeel van 
de Tweedaagse van Zand-
voort, een tweedaags zei-
levenement voor de kust 
van Zandvoort dat ieder 
jaar door de Wa tersport-
vereniging Zandvoort wordt 
georganiseerd. 

5 237 11Actueel Opening Cultuur Sport
Oefening op zee
trekt veel bekijks

In brede school
alles onder 1 dak

Klaas Koper naar
mooie 2e plek

Haarlemmer wint
schaaktoernooi

5e jaargang • week 35
27 aug 2009

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

De Mannetjes
Oefening op zee

‘Cocaïne aan boord van een 
marineschip. Tja, net echt…’

Terwijl de heren van blaas-
orkest Teisterband in de 
muziektent nog hun laatste 
succesnummers ten gehore 
brachten, kwamen de eer-
ste Solexen al pruttelend en 
proestend de baan verken-
nen en kwam het commen-
taargeluid overal langs het 
beoogde circuit uit de spea-

Misschien wel het grootste, 
en zeker oudste, vond plaats 
op de baan van de Kennemer 
Golf & Country Club, het 
KLM Open. Circa 50.000 
toeschouwers kwamen 
naar Zandvoort om man-
nen als José Marie Olazá-
bal, Colin Montgomerie  
en Chris Wood in levende 
lijve de kleine balletjes 
te zien slaan. Uiteindelijk 
werd na vier dagen topgolf 
de oud-winnaar van 2006 
Simon Dyson de terechte 
kampioen. Een verslag van 
Joop van Nes vindt u op de 
sportpagina’s.

In de tweede manche van 
30 minuten bleef het veld 
nog lang behoorlijk dicht bij 
elkaar en werd er fanatiek 
gestreden om de snelste 
plek. Organisator Arlan Berg 
zorgde bij doorkomst van 
de finish dat steeds weer 
anderen een prachtige prijs 
konden noteren. Ook dat 
gaf zeker in de Haltestraat 
aanleiding tot veel positieve 
commotie en gejuich van-
achter de dranghekken. Veel 
dinerbonnen, bloemen, plan-
ten, chocoladeletters, babi 
pangang, satémenu’s, een 
kaasmand, een fruitmand, 
een ontbijt en T-shirts kwa-
men goed terecht. Maar de 
prijzen die het meeste wer-
den toegejuicht waren de 
diverse ‘meter bier’-prijzen. 
Zeker is dat de vele sponsors 
ook luid en duidelijk werden 
genoemd. In de pauze tussen 
de manches waren er optre-
dens van de Teisterband op 
het Raadhuisplein en en-
tertainer/schlagerzanger 
Wolfgang Schwalbe op een 
podium naast Café Neuf. 

Ook na het passeren van de 
laatste deelnemer van de fi-
nish bleef het nog lang gezel-
lig druk in het centrum. 

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 35:  
•	 Tijgerwit	heel		 € 1,75 
•	 half			 € 0,90 
•	 5	krentenbollen		 € 1,95 
week 36:  
•	 Poestabrood,	donker	vol	
koren	zonder	hele	korrel € 1,25 
•	 10	witte	bollen	 € 2,50
Stap	ook	eens	binnen	voor	 
een	lekker	belegd	broodje	 
met	één	van	onze	heerlijke	
ambachtelijke	salades	en	 

een	lekker	kopje	koffie

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

U kunt vanaf 28 augustus 
reageren op de 

ontwerp-structuurvisie
 “Parel aan Zee +”

De deelnemers hadden er duidelijk lol in

Winnaar Simon Dyson heeft zojuist afgeslagen

Van ons hoeft u
geen provisie
te betalen!

Kostverlorenstraat 100 - Zandvoort
(023) 573 59 87
www.zandvoort.hypotheekshop.nl

En u krijgt 
vaak ook nog 
eens een 
lagere rente!

Nieuw in Zandvoort!
Maatwerk in verre reizen 

naar Afrika, Azië en  
Latijns Amerika

www.stolktravel.nl 
Bezoekadres: Hogeweg 56 D
2042 GJ  Zandvoort
Tel: 023-5712030

Sea Optiek
Zichtbaar Beter
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De feesten van San Juan 
zijn voorbij. Het is nog 
lang lawaaiig geweest op 
het strandje. En, net zoals 
hier, maken bromfietsen 
de meeste herrie. Ze scheu-
ren met knetterende uitla-
ten langs onze flat, ook al 
ontbreekt er een verharde 
straatweg. Maar brommers 
rijden ook over verharde 
zandpaden! 
De volle maan staat mooi 
te zijn boven een kalme zee. 
Golven zijn er niet. Soms 
sta ik midden in de nacht 
op. Dan kan ik niet slapen. 
Dan tuur ik over het donke-
re water. Een bootje tuffelt 
voorbij. Half drie. Midden 
in de nacht. Nog twee fa-
milies zitten op het strand. 
In een grote cirkel hebben 
ze holletjes gegraven. Met 
daarin waxinelichtjes. Het 
is een sprookjesachtig ge-
zicht. Geen zuchtje wind 
brengt enige verkoeling. 
Tja. Dan moet je maar niet 
in de zomer naar Spanje 
gaan! 
Tóch geniet ik van deze 
zwoele nachten. Slaap haal 
ik overdag wel in. 
Een week later staan twee 
stoere Spanjaarden gaten 
in onze muur te boren. “We 
nemen toch maar airco”, 
besluiten we eensgezind. 
“Maar dan moeten wel 
de balkondeuren ’s nachts 
dicht blijven”, waarschuwt 
echtgenoot, “anders helpt 
het niet.” Ik snap het. 
Jammer. Jammer. Met open 
deuren slapen vind ik juist 
heerlijk. Maar het is té heet. 
Als de airco hangt probe-
ren we hem uit. Een koele 
bries waait door de slaap-
kamer. Koelt automatisch 
ook de overige vertrekken. 
Voor de avonden is het een 
verrukking. De dichte deu-
ren sluiten automatisch de 
storende buitengeluiden  
af. Ook de zee is ech-
ter nog maar vaag  
te horen. Een klein 
nadeel voor een 
goede nachtrust. 
Dat hebben we er 
wel voor over!

cartoon Hans van Pelt

Eindelijk koel

column
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kelijk kerstpakket ontstaan. 
Maar er zijn meer producten 
nodig om er echt iets unieks 
van te maken. Zodra het ca-
deaupakket compleet is, zal 
VVV Zandvoort het in een bre-
de straal rondom Zandvoort 
goed onder de aandacht bren-
gen. Zo ontvangen bedrijven 
met meer dan 5 personeelsle-

Principaal en van de provin-
cie, openden de avond met 
een vaak voorspelbaar relaas 
dat de bezoekers warm moest 
maken voor de discussie. Via 
een landkaart, die voor € 2,50 
daar te koop was, en een infor-
matieboekje konden de gas-
ten kennis nemen van de plan-
nen van Amsterdam. Het is 
overigens wonderbaarlijk dat 
wanneer er over Zandvoort 
gediscussieerd wordt, het 
bijna altijd door personen 
van buiten Zandvoort wordt 
aangezwengeld. 

De Metropoolregio Amster-
dam, de driehoek Zandvoort- 
IJmuiden-Amsterdam die in 
principe centraal zou moe-

VVV Zandvoort gaat een echt Zandvoorts cadeaupakket 
samenstellen, dat ook als kerstpakket aangeboden kan 
worden. Dit nog in ontwikkeling zijnde ‘Zin in Zandvoort’ 
cadeaupakket zal uiteraard een aantal Zandvoortse pro-
ducten gaan bevatten. 

De discussie maandagavond in strandpaviljoen Meijer 
aan Zee over de Metropoolregio Amsterdam werd druk 
bezocht. Na afloop hadden veel gasten toch een wat kat-
terig gevoel. In een regelrechte sauna met een slechte ge-
luidsinstallatie werd meer dan 2,5 uur achter elkaar, dus 
zonder een pauze om het vochtgehalte wat op te vijzelen, 
gediscussieerd over zaken die al meer dan 15 jaar discus-
sie in Zandvoort oproepen en ook nu weer werden er geen 
oplossingen aangedragen.

Producten gezocht voor kerstpakket

Discussieavond werd herhaling van zetten

Zo heeft VVV Zandvoort in-
middels al twee likeurtjes la-
ten ontwikkelen, te weten het 
Zandvoorts Bramenlikeurtje 
en het Zandvoorts Juttertje. 
Gecombineerd met één of 
meer VVV cadeaubonnen, 
zoals de VVV irischeque, 
de Dinercheque of de Bios-
coopbon, kan er een aantrek-

door Joop van Nes

De discussieavond was ge-
organiseerd door Arcam met 
medewerking van de gemeen-
te. Een kleine 80 personen 
hadden de moeite genomen 
om op deze warme avond 
naar Meijer aan Zee te komen. 
Natuurlijk zat de crème de la 
crème van de Zandvoortse 
politiek met haar criticasters 
in de zaal, dezelfde mensen 
die je altijd op dit soort bij-
eenkomsten ziet, een aantal 
Zandvoortse ondernemers 
en een handjevol belangstel-
lenden uit Zandvoort en daar-
buiten. 

Twee dames, van De Key 

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten burgerlijke stand
8 augustus - 21 augustus 2009 
Geboren: 
Elise, dochter van: Habich, David Linton en: Dörr, Eva.
Calista Giovanna, dochter van: van der Hoek, Bas en: Ottolini, 
Maranka Sabina.
Just Paul Johan, zoon van: de Boer, Mark Jozef en: Bluijs, Simone.
Merel Roos, dochter van: Carree, Lars en: Koper, Annemiek.
Ondertrouwd: 
Spreeuw, Constantinus Wilhelmus Richard en: Van Langen-
hove, Linda Nicole Florent.
Beliën, Johan Cornelis en: Hart, Martine.
Praats, Peter Wilhelm Anton en: Luttik, Daniëlle Jeannette.
Gehuwd: 
Hoogendoorn, Alexander en: van Buuren, Pascal Françoise.
van der Meer, Ruben en: Pardoen, Johanna Hendrica.
Snel, Remko en: Kemp, Annemarie Cornelia Jeanine.
Scharff, Johannes Marinus en: Bongaarts, Maria Johanna 
Wilhelmina. 
Pozan, Sedat en : Dekkers, Denise Joanna. 
Bermond, Cornelis Johannes en: Boeschoten, Marinus 
Leonardus.
Overleden: 
Keur geb. Molenbeek, Adriana, oud 74 jaar.
Robinson, John Anthony, oud 69 jaar.
Ferment geb. Snoek, Berendine, oud 89 jaar.
Kiesel, Gretel Magdalena, oud 84 jaar.
Drommel, Pieter Frans, oud 74 jaar.
Seijsener geb. Benjamins, Hetty Sophia Albertine, oud 71 jaar.
de Wit, Peter, oud 80 jaar.

ZONDag 30 augustus
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds.mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijves

kerkdiensten 

Veel belangstelling in Meijer aan Zee

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Bestuur en Vrijwilligers van de
Vereniging Afdeling Zandvoort van

hebben met leedwezen kennis genomen van het  
overlijden op 23 augustus jl. van hun gewaardeerde  
lid en vrijwilliger, de heer

Aat  Keur

Jarenlang heeft hij zich zeer actief voor onze vereniging
ingezet, tot op het laatst toe als Beheerder van  
onze gebouwen. 
De Afdeling Zandvoort is de heer Keur voor zijn  
gedrevenheid en tomeloze inzet veel dank verschuldigd.   

Wij wensen zijn echtgenote Elly en verdere familieleden  
veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Namens Bestuur en Vrijwilligers,

Hille Wiedijk,     Anneke Beekhuijs,
Voorzitter       Secretaris 

Wij zijn geschokt door het overlijden van
een zeer gewaardeerd vrijwilliger. 

AAT KEUR 
Wij zullen zijn aanwezigheid en 

inzet heel erg missen.

Namens alle vrijwilligers van de Zandvoortse4daagse
 wensen wij Elly, kinderen en kleinkinderen 

veel sterkte met dit intens verlies.

Ankie, Martine en Leo

Zandvoort, 23 augustus 2009

 Samen plezier
 Samen op reis
 Samen een eenheid
 Samen eigenwijs
 Samen kwaad
 Samen goed
 Samen verdriet
 Samen vaak weer moed

Nu verder zonder hem, dat doet ons zo’n pijn,  
te weten nooit meer samen te zijn.

Diep bedroefd laten wij u weten, dat mijn lieve man, 
onze zorgzame vader, schoonvader en onze trotse opa

Aat Keur
Haarlem, 30 augustus 1938           Haarlem, 23 augustus 2009

helaas zijn laatste gevecht niet heeft overleefd

Lieverd we zullen je missen en houden van je

Elly Keur

Jeffry Keur
Karin Keur - Schaart
 Nick

Helen Bos - Keur
Yvo Bos
 Jessica
 Emma

Correspondentieadres:
Haarlemmerstraat 36
2042 ND Zandvoort

Aat is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan  
de Tollensstraat 67 te Zandvoort, waar gelegenheid  
is tot afscheid nemen op donderdag 27 augustus  
van 19.00 uur tot 21.00 uur.

De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 
28 augustus om 14.00 uur in de aula van de  
Algemene Begraafplaats Zandvoort,  
Tollensstraat 67 te Zandvoort. 
Tijd van samenkomst 13.45 uur.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten  
in café-restaurant Het Wapen van Zandvoort,  
Gasthuisplein 10.

Het Nederlandse        Rode Kruis

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Bibi en Junior
Jullie zijn kanjers!

Ik hou heel veel van jullie!!
Mama

 Doe mij binnengaan
 in het oord van rust en vrede
 dat genoemd wordt met uw naam

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat haar 
een langer lijden bespaard is gebleven,
geven wij kennis van het overlijden van mijn zus, 
schoonzus en lieve vriendin

Mia Seijsener - Schmetz
weduwe van Jan Seijsener

* 08-03- 1933                                           † 22-08-2009

Elly en Fred
Fok Seijsener
Jan Weyers

Correspondentie adres
Jhr. Q van Uffordlaan 31
2042 PP Zandvoort

De uitvaartplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

ten staan, werd niet of nau-
welijks (tijdens de opening) 
genoemd en dan nog ging 
het erom om mensen, voor-
namelijk uit de grote stad, 
te kunnen huisvesten en de 
kust te verdedigen. De discus-
sie ging meer over hoe men 
Zandvoort zag, hoe er meer 
toeristen naar Zandvoort 
gehaald zouden moeten/
kunnen worden, is Zandvoort 
verpauperd, wat moet er met 
de Middenboulevard gebeu-
ren en al dat soort zaken waar 
de Zandvoorters allang heen 
en weer over praten en dis-
cussiëren. Een aantal zinnige 
uitspraken kon wel worden 
opgetekend maar de oogst 
was zeer pover en op de vin-
gers van één hand te tellen. 

De Zandvoortse politiek be-
reed haar eigen stokpaardjes 
en was voor Zandvoort in zijn 
huidige vorm. Oud-wethouder 
Michel Demmers was fel te-
gen de ‘one-issue’ partijen 
binnen de Zandvoortse po-
litiek die volgens hem “de 
voortgang van bepaalde pro-
jecten zouden frustreren”. Na 
zijn betoog vertrok Demmers 
met gezwinde spoed en nam 
niet meer deel aan de discus-
sie. Misschien wel de mooiste 
uitspraak van de avond die 
uit de zaal kwam was: “Als ik 
Zandvoort in de winter bin-
nenkom is het een troosteloos 
gezicht met armoedige huizen 
en straten. Schijnt echter de 
zon dan is heel Zandvoortse 
anders. Dan zie je de verpau-
pering niet en bruist het.”

NIEUW RAADSSEIZOEN

den een folder over de moge-
lijkheden die Zandvoort voor 
bedrijven te bieden heeft. Het 
‘Zin in Zandvoort’ cadeaupak-
ket zal daarin duidelijk naar 
voren komen.
 
De cadeaupakketten worden 
ontwikkeld in samenwerking 
met het Zandvoortse bedrijf 
MiEs Company. Voor het aan-
leveren van producten en/
of ideeën kunt u contact op-
nemen met MiEs Company: 
www.miescompany.nl, tel. 06 
-4152 6239.
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18 JAAR!!
Jessica 

van harte 
gefeliciteerd!

opa-oma Bos
opa-oma Reurts
pap-mam
Carola-pim

Een gedeelte van de Zandvoortse boulevard ter hoogte van het 

centrum krijgt momenteel een flinke schoonmaakbeurt. Sinds 

vele jaren is dit wandelgebied geplaveid met witte, zwarte en 

rode tegels. De aangrenzende keermuur is eenzelfde kleuren-

patroon uitgevoerd. In de loop der jaren zijn deze kleuren, mede 

door de honderdduizenden schoenzolen en  weersinvloeden 

in combinatie met zand en zout, aanzienlijk fletser geworden. 

In samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf wordt het 

gebied nu flink onderhanden genomen en komen de oorspron-

kelijke patronen weer fris tevoorschijn. Een hogedrukreiniger 

met heet water doet hier wonderen! 

Nieuwe bezems vegen ZANDVOORT SCHOON!?

21 augustus waren 

Willem van Duijn 
en Annie van Duijn-Hoogendijk 

55 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!
Kees, Sacha, Quinty
Anton, Brenda, Gijs

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

geleiden naar het honden-
toilet. Met andere woorden: 
het hondentoilet kan beter 
weggehaald worden dan is 
dat gezeur ook over.

Zand erover

De gemeente is wekelijks 
bezig in ludieke teksten om 
Zandvoort schoon te krij-
gen. Een goede zaak! Maar 
wat gebeurt er met het vuil 
op strand waar toch (bijna) 
niemand komt? Deze berg 
vuil van zeewier plastic en 
andere troep ligt ongeveer 
al 14 dagen op het naakt-
strand bij paal 69.250 bij de 
2de afgang naar het strand. 
Wil men daar in de beurt niet 
een mooi stukje natuur 
regelen? Dan zal eerst 
deze berg met vuil weg 
moeten.

Nieuwe stichting
Er gaat de laatste tijd erg 
veel mis bij het beheer 
van de Amsterdamse 
Waterleiding Duinen 
(AWD). Daarom is er een 
nieuwe stichting opgericht, 
die ten doel heeft om de 
AWD te behoeden tegen al-
les wat de duinen bedreigt. 
Ook als de bedreiging van 
de beheerder Waternet zelf 
afkomstig is. De nieuwe 
stichting heet ‘Natuurbelang 
Amsterdamse Waterlei ding-
duinen’. Zij hebben een eigen, 
zeer informatieve website: 
www.natuurbelangawd.nl.

Fietspaden
Op de site staat onder meer 
dat zeer veel wandelaars te-
gen het geplande fietspad in 
de AWD zijn. Er zijn al circa 
4700 handtekeningen te-
gen het fietspad verzameld. 
Sinds enige tijd is het moge-

lijk om bij het tankstation 
op de hoek Dr. Gerkestraat/
Zandvoortselaan een 
handtekening te plaatsen 
op een formulier tegen het 
fietspad in de AWD. Verder 
is op de plannen van de 
gemeente Zandvoort 
voor een fietspad door 
de zuidduinen veel kri-
tiek gekomen. Dit gebied 
is namelijk een ‘Natura 
2000 gebied’ en er groei-
en bijzondere planten van 
het zeedorpenlandschap. 
De volgende stichtin-
gen hebben hun bezwa-
ren geuit: Duinbehoud, 
Natuurbelang Amster-
damse Water leiding duin-
en en Zuid Kennemer land 
Natuurlijk. Als alter natief 
wordt aanbevolen om het 
fietspad op de bestaande 
verharding aan te leggen.

De beste stuurlui

Staan niet maar zitten aan 
wal! Pieter Joustra heeft 
vele hoeden op. We kennen 
hem in de hoedanigheid 
als presentator bij ZFM en 
verkeersregelaar maar als 
‘praatjesmaker’ bij de ge-
slaagde demonstratie af-
gelopen zondag op zee met 
de diverse reddingsboten 
en de mijnveger was Pieter 
weer opperbest. Op zijn ‘ei-
gen wijze’ vertelde hij het 
verhaal van de redding met 
veel overtuiging aan de 
tientallen toeschouwers. 
Een mevrouw die kenne-
lijk dacht dat het allemaal 
echt was, slaakte een zucht 
van verlichting toen Pieter 
uitlegde dat het om een 
demonstratie ging. 

Eet smakelijk!

J&K culinair was een groot 
feest. Zo ook bij Chocola-
dehuis Willemsen. Vooral 
de slagroomtruffels gin-
gen bij de tent van Robert 
Willemsen als warme 
broodjes over de toonbank. 
Zowel vrijdagavond als za-
terdagavond waren deze 
volledig uitverkocht. Dit 
zou Willemsen niet nog 
een keer gebeuren en voor 
zondag werd een voorraad 
aangelegd van maarliefst 
1100 truffels! “Als mijn truf-
fels nu opgaan dan eet ik 
mijn schoen op!” U raadt 
het vast al, en ja: klokslag 
21.30 uur waren alle 1100 
truffels op! Robert voegde 
de daad bij het woord en at 
zijn schoen op. Niet zomaar 
een schoen uiteraard, deze 
chocoladespecialist had 
een heerlijk exemplaar van 
chocolade gemaakt. Maar 
voortaan toch maar uitkij-
ken met wat je zegt!

Hondentoilet( je)  
Door de bouwwerkzaam-
heden rond het LDC-project 
werd het hondentoilet 
verplaatst pal naast de tij-
delijke Mariaschool. Niet 
iedereen was blij met de 
nieuwe locatie maar het 
hondentoiletje, waar nu 
ook twee grote houten 
(plas)palen en als afschei-
ding een schutting is ge-
plaatst, krijgt voorlopig 
geen andere bestemming. 
In de toekomst komt er 
een definitieve locatie. De 
gemeente verzoekt hon-
denbezitters om de over-
last van hondenpoep in 
het centrum te beperken, 
de hondenpoep zelf op te 
ruimen, of hun hond te be-

SpotlightS

Ada en Gerard Schilpzand

1959                                          2009

Zijn op donderdag 3 september 2009

50 jaar getrouwd
Vrienden en kennissen, 

die hen willen feliciteren, 
zijn van harte welkom voor een drankje !

Donderdag 3 september,19.00 uur tot 
21.00 uur, Strandpaviljoen 20 (Jeroen)

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

ook iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 28,50 
Vitello tonato

 dun gesneden kalfsvlees 
met tonijnmayonaise

of
Gegratineerde mosselen

met paprika, ui en knoflook
iii

Entrecote met rode wijnsaus
of

Gebakken heilbotfilet met bearnaisesaus 
iii

Chocolade liefde
Chocolade mousse op onze wijze

 Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

Reserveren:023-5713200
www.beachclubtien.nl

Keuken dagelijks
 geopend tot 22.00 uur

U bent van harte welkom

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: Printing People Design
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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restaurant aan het strand

waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

Wie het nog niet wist, kon zich zondagmiddag tussen 12.00 uur en 13.30 uur overtuigen 
van de vaardigheid van de diensten die zorgdragen voor de veiligheid van toeristen en 
strandgangers. De reddingsbrigades van Zandvoort en Bloemendaal kwamen samen met 
de politie, de Zandvoortse KNRM-reddingsboot Annie Poulisse en een boot van het Loods-
wezen in actie tijdens een reddingsdemonstratie voor de Rotonde.

Veel actie voor de Zandvoortse kust

De oefening speelde zich af 
rondom de op de derde bank 
aan de grond gelopen voor-
malige marine mijnenveger 
HM De Naaldwijk, die tegen-
woordig dienst doet als schip 
van de Haarlemse zeescou-
tinggroep Prins Willem. Het 
schip was ‘verhuurd’ aan een 
rijke diplomaat die op het uit 
1955 stammende vaartuig 
een groot feest organiseer-
de ter gelegenheid van de 
21e verjaardag van zijn zoon. 
Het feest was voor de kust 
bij Zandvoort in volle gang 
en de feestvreugde bereikte 
onder invloed van alcohol en 
drugs een hoogtepunt. Op 
dat moment deed zich een 
explosie voor op het schip, 
waardoor een aantal mensen 
over boord sloeg en anderen 
in zee sprongen. Aanleiding 

Leerzame demonstratie hulpdiensten

voor de bemanning van de 
Annie Poulisse en een aantal 
boten van de reddingsbriga-
des om in actie te komen en 
gewonden, waarvan er een 
aantal bewusteloos waren, zo 
snel mogelijk op het strand 
in veiligheid te brengen. De 
slachtoffers werden aan de 
waterkant voor de Rotonde 
vakkundig opgevangen door 
medisch geschoolde mede-
werkers van onder andere de 
reddingsbrigades.

De vaak spectaculaire acties 
werden vanaf de boulevard 
gevolgd door een groot aan-
tal toeschouwers, die een 
zeer uitgebreide en des-
kundige toelichting kregen 
van de immer enthousiaste 
Pieter Joustra. Na de gebeur-
tenissen aan boord voelde de 

diplomaat zich niet helemaal 
prettig en probeerde met een 
speedboot te ontkomen. Na 
een spectaculaire achtervol-
ging vlak voor de kust, werd 
hij echter ingerekend door de 
attente strandpolitie die hem 
met een jetski achtervolgde 
en de speedboot richting 
kust dwong. Daar werd hij 
door de op het strand aanwe-
zige sterke arm ingerekend. 

Het geheel vormde een boei-
end schouwspel, dat de ze-
kerheid gaf dat de veiligheid 
bij een eventuele echte ramp 
voldoende gewaarborgd is. 
Daarnaast vormde de goed 
georganiseerde oefening een 
welkom intermezzo voor de 
vele zonaanbidders die zon-
dagmiddag het strand be-
volkten. 
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VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

De Nicolaasschool, de Duinroos en de Beatrixschool zijn sinds 2002, ieder onder eigen naam, 
gehuisvest in het gebouw ‘De Golf’. Toch was bij de drie directeuren Thea van der Woerd, Ab 
Reinders en Kitty Witmond, de wens aanwezig om gezamenlijk het onderwijs nog comple-
ter te maken door meer tijd te besteden na schooltijd aan sport en creatieve lessen. 

Wethouder Gert Toonen opent officieel de brede school

tekst en foto Nel Kerkman

In de praktijk is de brede 
school een plaats waar school 
en voor- en naschoolse op-
vang in elkaar samenvloeien, 
zodat het voor de kinderen 
die er gebruik van maken een 
logisch geheel is. Nu moeten 
de vaak jonge kinderen eerst 
naar de buitenschoolse op-
vang (BSO), dan naar school, 
overblijven, weer in de klas, 

‘Koop een RayBan zonnebril 
bij Zandvoort Optiek en win 
een Johnny Loco RayBan fiets.’ 
Dat was de afgelopen weken 
de slogan van opticien Rob 
Verstraten van Zandvoort 
Optiek. Velen deden dat ook, 
maar alleen de Zandvoortse 
Irina Nijenhuis werd uitge-
loot en mocht zaterdag zo’n 
prachtige en sportief uitzien-

Een 44-jarige man uit Kock-
engen zat zondagavond 
rond 20.30 uur als passagier 
in de bus die hem van het 
circuit naar het station zou 
brengen. Onderweg stapte 
de chauffeur even uit, waar-
na de man achter het stuur 
stapte en met de bus weg-
reed. Een motoragent, die 
in de buurt was, zag de bus 
onder het viaduct van het 
circuit rijden. De verdachte 

Tijdens het open huis van 
Pluspunt, komende zater-
dag van 13.00 tot 17.00 uur,  
zal ook de Zandvoortse 
Postzegel Club aanwezig 
zijn. Om de postzegelclub 
te promoten zal een club-
lid aanwezig zijn om zijn 
verzameling ‘Schepen’ 
aan belangstellenden te 

Startsein brede Golf-school

Fiets cadeau Joyriding met pendelbus

Zandvoortse Postzegel Club

evenementen agenda
t/m 28  Zwemvierdaagse - Vier dagen zwemmen, 
 binnenzwembad Sunparks 

29  Open dag Pluspunt - Pluspunt pre-
senteert nieuw cursusjaar

29  Oomstee Open - 2e editie van dit golftoernooi 
bij Open Golf Zandvoort. Aanvang 13.00 uur

29-30 Spettacolo Sportivo - Circuit Park Zandvoort

30  Orgelconcert - Cees Verschoor (orgel) en 
Hans Boetje (saxofoon). Protestantse kerk, 
aanvang 15.00 uur, toegang gratis

30  Kunst- en Boekenmarkt - Gasthuisplein 
Zandvoort    

30  Muziekpaviljoen - Skylark Ensemble (Roemeens 
orkest speelt temperamentvol repertoire uit 

 Roemenie, Hongarije en Rusland, afwisse-
lend, tijdloos en kleurrijk). 13.30 – 16.00 uur

1  Cinema Nostalgie - De film ‘Hello Dolly’ draait 
in Circus Zandvoort. Aanvang 13.00 uur

5  Iron Man contest - Strandpaviljoen 13, Skyline

5-6  Trophy of the Dunes - Circuit Park Zandvoort

dan weer naar de BSO, en zijn 
daardoor de hele dag onder-
weg van de ene plek naar de 
andere. Het ministerie van 
Onderwijs steunt de ontwik-
keling van brede scholen. De 
brede school komt vooral 
voor in het basisonderwijs 
en nog niet in het middel-
baar onderwijs.

Samen één 
Onder luid applaus gaf wet-

de fiets uit handen van de on-
dernemer in de Kerkstraat in 
ontvangst nemen. Een leuke 
en aantrekkelijke actie van de 
leverancier van RayBan zon-
nebrillen die uiteraard ho-
gelijk op prijs werd gesteld 
door winnares Irina. Zij kan 
immers, uiteraard met zon-
nebril, door Zandvoort fietsen 
op haar nieuwe superfiets.

hield daarbij geen rekening 
met de hoogte van de bus. 
De airco-installatie en en-
kele dakluiken overleefden 
dit niet. De motoragent kon 
de bus tot staan brengen 
en hield de chauffeur aan. 
Op het politiebureau bleek 
de man teveel gedronken 
te hebben, ruim 2 promille. 
De man werd aangehouden 
en heeft een proces-verbaal 
gekregen. 

tonen. Geïnteresseerden 
kunnen dan ook alles te 
weten komen over het ver-
zamelen van postzegels 
en over de activiteiten van 
de Zandvoortse postzegel 
club. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen 
met Freek Tervelde, tel. 
5712303.

VVV Zandvoort informeert u via deze krant over verschil-
lende zaken waarvoor u als bewoner van Zandvoort ook bij 
de VVV terecht kunt. Deze week meer informatie over twee 
van de vele arrangementen die VVV Zandvoort aanbiedt:  

Fakkeltocht
Met dit prachtige nazomerweer 
is het een ideaal moment voor 
een strandwandeling in de zo-
merse avond van Zandvoort. 
Het wordt al weer wat vroeger 
donker dus krijgt iedereen een fakkel voor een 
beetje zicht. Bij terugkomst is er een groot kamp-
vuur en kan iedereen genieten van een lekkere 
cocktail of een warme chocomel.
Duur : 1 uur
Prijs : 10 - 20 personen  € 14,50 p.p. 
   20 - 30 personen  € 9,50 p.p.
   30 personen of meer  € 7,50 p.p.

Maak je droomnagels (minimaal 6 tot maximaal 12 kinderen)
Een echt meidenfeest waarbij jullie uitleg krijgen en 
daarna je nagels prachtig gaan 
lakken en versieren met stickers, 
strass en glitters. Iedereen krijgt 
een diploma en er is ook nog 
een cadeau voor de jarige.
Duur : 2 uur
Prijs : € 10,- per kind 

Graag toch iets anders doen tijdens het bedrijfsuitje of 
kinderpartijtje? VVV Zandvoort regelt het!

VVV Zandvoort, Bakkerstraat 2/B 
Telefoonnummer: 57 379 33
E-mail: marketing@vvvzandvoort.nl

BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 
 aankoop, verhuur en beheer;
•	 No cure, no pay;
•	 Gratis waardebepaling van uw woning;
•	 Gratis hypotheekadvies;
•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl, 
 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!
 * Vraag naar de voorwaarden

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Martinus Nijhoffstraat 71  Zandvoort

Martinus Nijhoffstraat 61  Zandvoort

Kochstraat 5  Zandvoort

Hogeweg 44  Zandvoort

Burg. Van Alphenstraat 61-14  Zandvoort

Da Costastraat 17  Zandvoort

Lorentzstraat 4  Zandvoort

Karel Doormanstraat 8 - 8  Zandvoort

Verzetsplein 36  Zandvoort

Spoorbuurtstraat 12  Zandvoort

Martinus Nijhoffstraat 47  Zandvoort

Beatrixplantsoen 10  Zandvoort

Ir. Friedhoffplein 18-6  Zandvoort 

Prinsenhofstraat 5c  Zandvoort

Dr. J.G. Mezgerstraat 131  Zandvoort

Hogeweg 28-07  Zandvoort

•	 Zeer	goed	onderhouden	eengezinswoning	met		
verrassende	indeling,	moderne	keuken,	moderne	
badkamer,	4	slaapkamers,	voor-		en	besloten		
achtertuin!

•	 Voortuin op noordwesten en achtertuin (ca. 60 m², 11 mtr 

•	 Moderne	tussenwoning	met	o.a.	riante	uitbouw	aan	
de	achterzijde,	5	slaapkamers,	voor-	en	achtertuin	op	
het	zuiden	met	achterom!

•	 Gelegen in de geliefde en kindvriendelijke 
“Dichters- en Letterkundigenbuurt”;

•	 Bijzonder	fraai	afgewerkte,	stijlvolle		5-kamer	
maisonnette	met	balkon	op	het	zuiden,	in	rustige	
woonomgeving!

•	 Gelegen op de 1e en 2e (hoogste) verdieping van een klein 
appartementen complex;

•	 Luxe	3-kamer	appartementen	en	riant	3-kamer	
penthouse	in	nieuwbouw	appartementencomplex	
“Villa	Flora”	gelegen	op	een	unieke,	rustige	locatie,	
grenzend	aan	het	centrum	van	Zandvoort!

•	 Nog te koop: 3 ruime appartementen met riant balkon 

•	 Uitstekend	onderhouden	3-kamer	maisonnette	
met	o.a.	3	balkons	en	fraai	uitzicht	op	de	duinen!

•	 Gelegen op de 2e en 3e verdieping van het volledig 
gerenoveerde appartementencomplex “Residentie 
Santhorst”;

•	 Verrassend	ruime	–uitgebouwde-	20-er	jaren	
tussenwoning	met	o.a.	4	slaapkamers	en	besloten	
patiotuin	gelegen	aan	een	plantsoen!

•	 Deze woning is volledig en zeer smaakvol gerenoveerd, uw 
bezichtiging waard!

•	 Een	verrassend	royaal,	vrijstaand	70-er	jaren	woon-
huis	met	o.a.	4	slaapkamers,	oprit	voor	meerdere	
auto’s	en	besloten	tuin	rondom!

•	 Een woning waarvan u de rust en de ruimte absoluut door 
middel van een bezoek moet gaan “beleven”.

•	 Direct	te	betrekken,	uiterst	verzorgd	en	royaal	3-	
(voorheen	4-)	kamer	appartement	met	balkon	op	
het	zuidwesten!

•	 Gelegen op de 4e (tevens hoogste) verdieping van een goed 
onderhouden appartementen complex;

•	 Modern	wonen	in	3-kamer	maisonnette	met	privé-
parking,	2	terrassen	en	uniek	uitzicht	over	een	grote	
binnentuin	met	waterpartij!

•	 Stijlvol ingericht en uitstekend onderhouden; een maisonnette 
om direct te betrekken!

•	 Charmante,	voormalige	visserswoning	uit	1890,	met	
zonnig	dakterras	op	het	zuidoosten	en	2	slaapka-
mers!

•	 Deze woning is de afgelopen jaren grotendeels gerenoveerd: 
uw bezichtiging waard!

•	 Moderne	eengezinswoning	met	o.a.	sfeervolle	living,	
moderne	badkamer,	5	(voorheen	4)	slaapkamers,	
voor-		en	besloten	achtertuin!

•	 Deze tussenwoning is gelegen in de geliefde en kindvriende-
lijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;

•	 Een	uiterst	moderne,	recent	volledig	gerenoveerde,	
halfvrijstaande	bungalow,	gelegen	op	een	riant	per-
ceel	aan	een	geliefd	en	kindvriendelijk	plantsoen!	

•	 Dit huis beschikt over een royale (ca. 18 X 10 mtr) en 
besloten tuin op het zuiden, een sfeervol binnenplaatsje op 

•	 Zeer	royaal	3-	(voorheen	4-)	kamer	appartement	
incl.	garage	met	rondom	uitzicht	op	strand,	zee	
en	duin!

•	 Op de 2e etage gelegen royaal 3-kamer appartement op 
het zuidwesten met 4 balkons;

•	 Modern,	sfeervol	3-kamer	appartement	op	de	be-
gane	grond,	gelegen	aan	de	rand	van	de	dorpskern	
van	Zandvoort!

•	 Sfeervol ingericht en uitstekend onderhouden; een apparte-
ment om direct te betrekken!

•	 Royaal	4-kamer	hoekappartement	met	balkon	op	
het	zuiden	en	panoramisch	uitzicht	over	Zandvoort!

•	 Gelegen op de 2e verdieping (=3e woonlaag) van apparte-
mentencomplex “Mezgerstede” op 100 mtr afstand van het 
strand;

•	 Een	luxe,	sfeervol	3-kamer	appartement	met	riant	zon-
neterras	op	het	zuiden,	gesitueerd	op	de	2e	verdieping	
van	appartementen	complex	“Phoenicië”	(bj	2002)!

•	 Een modern, direct te betrekken, appartement met een 
eigentijdse, landelijke uitstraling;

Vraagprijs: 
€ 333.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 369.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 249.000,- k.k.

Vanaf:
€ 410.000,- v.o.n.

Vraagprijs: 
€ 249.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 329.000,- k.k. 

Vraagprijs: 
€ 449.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 259.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 269.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 237.500,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 319.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 549.000,- k.k. 

Vraagprijs: 
€ 349.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 199.500,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 269.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 269.000,- k.k.

diep) op zuidoosten met 
achterom en stenen schuur;

•	 Woonoppervlakte ca. 110 
m², perceel 123 m², inhoud 
ca. 300 m³.

•	 Woonoppervlakte ca. 125 
m², perceel 104 m², inhoud 
ca. 325 m³.

•	 Woonoppervlakte ca. 110 
m², inhoud ca. 300 m³.

aan de zuidzijde en het 
penthouse met 2 balkons!

•	 Woonoppervlakte variërend 
ca. 88-118 m²,

•	 Woonoppervlakte ca. 
 90 m², inhoud ca. 235 m³.

•	 Woonoppervlakte ca. 150 
m², perceel 95 m², inhoud 
ca. 385 m³.

•	 Woonoppervlakte ca. 135 
m², perceel 228 m², inhoud 
ca. 425 m³.

•	 Woonoppervlakte ca. 100 
m², inhoud ca. 275 m³.

•	 Woonoppervlakte ca. 
95 m², inhoud ca. 230 m³.

•	 Woonoppervlakte ca. 95 
m², perceel 52 m², inhoud 
ca. 215 m³.

•	 Woonoppervlakte ca. 110 
m², perceel 125 m², inhoud 
ca. 300 m³.

het noorden en verkeert in 
een absolute nieuwstaat!

•	 Woonoppervlakte ca. 100 
m², perceel 324 m², inhoud 
ca. 300 m³.

•	 Woonoppervlakte ca. 
120 m², inhoud ca. 300 m³.

•	 Woonoppervlakte: ca. 70 
m², inhoud ca. 160 m³.

•	 Woonoppervlakte ca. 95 
m², inhoud ca. 235 m³.

•	 Woonoppervlakte ca. 
76 m² (ex. terras),  
inhoud ca. 190 m³.

(NHG mogelijk)

(NHG mogelijk)

(NHG mogelijk)

(NHG mogelijk)

(NHG mogelijk)(NHG mogelijk)

(NHG mogelijk)

(NHG mogelijk)

(NHG mogelijk)

houder Gert Toonen, met het 
doorknippen van een strook 
papier, het startsein voor 
de brede Golf-school. In zijn 
openingswoord zei Toonen 
het een goede zaak te vin-
den dat de drie basisscholen 
niet alleen samenwerken 
aan een brede school maar 
ook samenwerking hebben 
gezocht met Pluspunt, die 
de activiteiten begeleidt. 
Verder meldde Toonen, met 

een knipoog naar de komen-
de verkiezingen: “In de toe-
komst zal de samenwerking 
zeker uitgebreid worden met 
de Zandvoortse bibliotheek 
(als u mij blijft stemmen) en 
het nieuwe jeugdcentrum 
Jeugd en Gezin.”  Na de ope-
ning was er in de aula een 
demonstratie Streetdance 
die bij de kinderen zeer in de 
smaak viel.

Activiteiten
De organisatie van de cur-
sussen is in handen van 
Pluspunt en deze worden in 
de Golf of bij Pluspunt door 
professionele docenten ge-
geven. Na schooltijd kun-
nen ouders en kinderen een 
keuze maken uit: Yoga, Judo, 
koken, streetdance, sierraden 
maken, tekenen, timmeren, 
fotografie en typvaardigheid. 
Al naar gelang de leeftijd is 
er keus genoeg en de lessen 
zijn van 15.30 tot 16.30 uur. 
Zowel de duur van de cursus-
sen als de prijzen variëren. De 
cursuskosten vallen buiten 
de ouderbijdrage. Voor meer 
informatie kan men terecht 
bij de drie scholen in de Golf, 
Jac. P. Thijsseweg 24. 

aug

sept    
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Zin in Zandvoort en zin in de winter? Eerste raadsvergadering na reces

Zand(voort)lopers op naar de € 9.000 

Deze slogan is een mooie combinatie voor een zonnige 
modeshow van de wintercollectie 2009/2010, bestaande 
uit kinderkleding van Belli & Ribelli en kinderschoenen van 
Blitzkickers. Als professionele modellen showden kinderen 
de collectie van deze twee Zandvoortse ondernemers uit 
de Haltestraat. 

Komende dinsdag komt de gemeenteraad voor het eerst 
sinds het zomerreces weer bij elkaar. Op de agenda staan 
een aantal hamerstukken en twee discussiestukken die 
van behoorlijke importantie zijn.

Zeven enthousiaste Zandvoorters zetten zich onder de 
naam ‘de Zand(voort)lopers’ in om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen ten behoeve van onderzoek naar borstkan-
ker. Het team heeft toegezegd om minimaal € 9.000 aan 
sponsorgeld in te zamelen. 

tekst en foto Nel Kerkman

Het terras bij strandpavil-
joen Beach Club Tien was 
druk bezet met klanten van 
de ondernemers en fami-
lieleden van de modellen. 
Als lady speaker is Karin 
Eldering niet meer weg te 
denken bij modeshows. Ze 
enthousiasmeerde de kin-
deren nog een extra rondje 
te lopen over de rode loper 
en verzocht de toeschou-
wers nog harder te applau-

Allereerst is daar het be-
stemmingsplan Zandvoort 
Centrum dat voor de nodige 
discussie kan zorgen. Tijdens 
de commissie Raadszaken 
van 18 augustus jongstleden, 
hebben insprekers weer hun 
zegje kunnen doen. De com-
missie concludeert echter dat 
er weliswaar een aantal zaken 
inmiddels geregeld zijn maar 
dat er nog veel te regelen 
overblijft. De commissieleden 
vinden het stuk rommelig en 
onoverzichtelijk en vinden 
dat het door de vele aanpas-
singen niet meer begrijpelijk 
is voor de betrokkenen. Men 
vraagt zich of de gehanteerde 
procedure wel de juiste is. Het 
college heeft toegezegd voor 
de raadsvergadering een brief 

door Nel kerkman

Bij het behalen van hun doel 
gaat het gehele team op 10 en 
11 oktober a.s. nog een uitda-
ging aan. Ze lopen mee met 
de tweedaagse wandeltocht 
van de ‘A Sisters Hope 60K 
walk’ van Amersfoort naar 
Amsterdam. Na de succes-
volle acties in 2007 en 2008 
heeft de landelijke Stichting ‘A 
Sister’s Hope’ ook in 2009 een 
tweedaagse sponsorwande-
ling van 60 kilometer geor-
ganiseerd. Het ingezamelde 

disseren. In het begin was 
er een kleine verlegenheid 
te bespeuren bij de kinde-
ren maar later liepen ze on-
bevangen over het pluche. 
De twee kleinste modellen 
Senna en Angel wisten van 
geen ophouden en “wilden 
nog wel een keer”.   

Kleurige mode 
De kindermode is ook dit 
jaar weer vrolijk van kleur 
en de ballonrok is net als 
de schotse ruit weer terug. 

te zullen sturen met onder 
andere een clustering van de 
ambtshalve wijzigingen, waar 
de meeste sprekers over vie-
len, en de beantwoording van 
een aantal nog openstaande 
vragen. Tevens wil het colle-
ge een afspraak maken met 
AM Architecten om over de 
mogelijkheden van aanpas-
sing van bouwhoogte op de 
Prinsesseweg te praten en 
een afspraak maken met be-
langhebbenden in dit gebied 
voor meer informatie.

Het Projectbesluit
Het tweede discussiestuk 
gaat over het zogenaamde 
Projectbesluit. In de nieuwe 
Wet Ruimtelijke Ordening 
wordt  het  instrument 

geld gaat naar stichting Pink 
Ribbon en wordt besteed aan 
wetenschappelijk onderzoek 
naar borstkanker.

Zand(voort)lopers
Het echtpaar Zisca en Bert 
Beumer zijn de animatoren 
in Zandvoort voor de spon-
sorloop. Dit jaar is spontaan 
een team ontstaan dat zich 
voor 100% inzet voor de doel-
stelling van ‘A Sister’s Hope. 
De teamleden, Marianna 
en Leo Schoorl, Alida van 
Soolingen, Hannah Raaff, 

De jonge modellen tonen trots de nieuwste collectie

De Zand(voort) lopers

De korte en lange jassen 
zijn voorzien van namaak 
bontrandjes en grappige 
details. De winkel Belli & 
Ribelli is al 25 jaar gevestigd 
in de Haltestraat 45 en heeft 
kleding vanaf baby tot maat 
176 voor meisjes en jongens. 
Maar loop beslist naar bin-
nen want ondanks de kleine 
etalage is de collectie, met 
merken van onder andere 
Molo en Seven one Seven, 
des te groter. 

Hippe schoenen
De hoge en lage laarzen zijn 
stoer en glitteren aan alle 
kanten, net zoals de blitze 
gympen waar je als volwas-
sene bijna jaloers op zou 
worden. In de nieuwe winkel 
van BlitzkKickers, die tijdelijk 
van Haltestraat 15 verhuisd is 
naar Haltestraat 61A, wordt 
u deskundig geholpen. Ook 
hier is de wintercollectie 
2009/2010 van onder andere  
Birkenstock, Petit Shoes en 
CKS al aanwezig. Hoewel de 
temperatuur nog niet aan-
geeft dat de winter nadert, 
hangt de collectie al volop 
in de winkels. Zo te zien zijn 
Belli & Ribelli en Blitzkickers 
er helemaal klaar voor!

‘Projectbesluit’ geïntrodu-
ceerd. Vergeleken met het 
opstellen van een bestem-
mingsplan betekent het ne-
men van een projectbesluit 
dubbel werk. Het college 
stelt voor slechts in bepaalde 
uitzonderingssituaties een 
Projectbesluit te nemen en 
voor de weigeringen van 
Projectbesluiten de bevoegd-
heid te delegeren aan het col-
lege.

Een dag later vergadert 
de commissie Projecten & 
Thema’s. Deze vergadering 
gaat zo goed als geheel 
over de discussie inzake 
Metropoolregio Amsterdam, 
afgelopen maandagavond in 
strandpaviljoen Meijer aan 
Zee (hierover elders in deze 
krant een verslag). Beide ver-
gadering zijn in de raadszaal 
van het raadhuis (ingang 
Raadhuisplein) en beginnen 
om 20.00 uur. 

Rob van Meerten en Zisca 
en Bert Beumer organiseren 
allerlei activiteiten en met 
inzet van familie, bekenden 
én mede door de collecte-
bussen die Zisca jaarlijks  
bij Zandvoortse ondernemers 
mag plaatsen is de tussen-
stand al op € 7.300 gekomen. 

Geweldig resultaat
Dankzij sponsoring van de 
Zandvoortse ondernemers 
Dirk III, de Vomar, Slagerij 
Horneman en Gall & Gall, 
organiseerde het team afge-
lopen zondag een barbecue. 
In de tuin van de Beumers 
waren 56 vrienden en fami-
lie aanwezig die het goede 
doel ondersteunden en het 
fantastische bedrag van  
€ 1.125 bij elkaar brachten. 
Het minimale bedrag wat is 
toegezegd, is in zicht. Echter 
de extra uitdaging voor deze 
wandelaars is: zoveel moge-
lijk geld bij elkaar te verza-
melen voor onderzoek naar 
borstkanker. Wilt u hen daar-
bij helpen? Kijk op de website 
www.dezandlopers.nl voor 
meer informatie of bel naar 
tel. 5731163. 

De vakantie is voorbij, tijd om aan de slag te gaan!

Eindelijk een leuke conditietraining!

Trainingen: woensdag 19.30 - 20.45 uur, 
 zaterdag 10.00 - 11.15 uur. 

Locatie: Boulevard Paulus Loot  t.h.v. strandtent Havana.

Neem contact met ons op 
voor een gratis eerste training:

Bel: 0653227486
mail: info@quatrobt.nl

www.quatrobt.nl

Schrijf u telefonisch in voor 5 september 
en ontvang 20 euro retour op uw abonnement,

95,- wordt 75,-!

www.vvvzandvoort.nl
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Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas

  Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13

Maak kennis met het christelijke geloof

Eén van de vele onderwerpen die gesteld worden bij de Alpha-cursus is: “Heeft het leven 
zin. Komt er nog iets na de dood?”  Deze gratis cursus biedt mensen de mogelijkheid om 
op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijke geloof inhoudt. De Alpha-
cursus is in 1990 ontstaan in een kerk in Londen. Inmiddels hebben meer dan elf miljoen 
mensen wereldwijd met veel plezier Alpha gevolgd.

door Nel Kerkman

Ook in Zandvoort start op 
woensdag 30 september 
een Alpha- cursus. Henny 
van Petegem is de drijvende 
kracht achter ‘het huis van 
gebed’ en geeft tevens lei-
ding aan deze cursus die 
bestaat uit tien woens-
dagavonden en een week-
end weg. De cursusavond 
bestaat uit drie gedeelten: 
een maaltijd, een korte toe-
spraak en daaropvolgend 
een dynamisch gesprek in 
vaste kleine groepen (maxi-
maal 10 personen). 

Vragen staat vrij
Bij de cursus hoort het 
boek ‘Een kwestie van le-
ven’, geschreven door Nicky 
Gumbel en vertaald in 48 
talen. De inhoud van het 
boek geeft aanleiding tot 
gesprek met anderen. Ook 
de vragen aan het eind 
van het boek nodigen hier-
toe uit. Er is hierdoor een 
eenvoudig en veelomvat-
tend studieboek ontstaan 
wat vele lezers zal aan-
spreken, mede vanwege 
de kleine, cartoonachtige 
zwartwittekeningen. Net 
zoals Gumbel gaat ook Van 

Petegem moeilijke vragen 
over het christen zijn niet 
uit de weg en zal zij eerlijke 
antwoorden geven. Ook zij 
stelt dat het christelijk ge-
loof niet saai, onwaar en 
achterhaald is.  

Iedereen is welkom. Het is 
ook mogelijk om de eerste 
avond vrijblijvend te komen 
kijken of de cursus iets voor 
u is. De Alpha-cursus en 
het studieboek zijn gratis. 
Aanmelden kan telefonisch 
via 06-16528655 of per e-
mail via gebed-zandvoort@
hotmail.com.

SPA & Beauty Zandvoort

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Ultieme kwaliteitstijd voor uzelf

Only Quality Has A Future
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Hogeweg 29 - 2042 GD Zandvoort
T +31(0)23 5738202
F +31(0)23 5735028

E info@alessandro-spa.nl
www.alessandro-spa.nl
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Vlnr. Hans Weenink, Hans van Niekerk, Ralph Beckers, 
Ivera Musch, Joke Oud

Tweede plaats voor Klaas Koper (l) in Middelburg

Operakwartet Bella Cantara: Een waar feestje!

Klaas Koper net geen hoogste podiumplaats

Cabaret van bovenste plank

Wat was het genieten afgelopen zondag in de Protes-
tantse kerk! De organisatoren verdienen een geweldige 
pluim, dat zij deze vier solisten naar Zandvoort wist te 
krijgen. Ivera Musch (sopraan), Joke Oud (alt/mezzoso-
praan), Ralph Beckers (tenor) en Hans van Niekerk (ba-
riton), begeleid door de inspirerende en virtuoze pianist 
Hans Weenink, wisten het helaas geringe publiek van 
meet af aan te verrassen.

Dorpsomroeper Klaas Koper heeft in Middelburg tijdens 
een concours met 12 omroepers op 0,1 punt de hoogste 
tree van het  podium gemist. Dat het dit jaar bij het Gilde 
een harde strijd word voor de punten voor het Nederlands 
kampioenschap werd ook in Middelburg weer duidelijk. 

Zondag 27 september presenteert Circus Zandvoort het 
cabaretduo Rob Urgert en Zandvoorter Kees van Amstel. 
In de theaterzaal van Circus Zandvoort spelen zij hun 
splinternieuwe theatervoorstelling ‘Hoe word ik gelukki-
ger dan mijn buurman zonder dat het veel kost’. 

Het repertoire bleek veel uit-
voeriger dan het programma 
aanvankelijk aangaf. Heel ver-
helderend was de uitleg die 
bij elke aria werd gegeven. De 
mooie stemmen boeiden van 
begin tot eind, zoals bij ‘Soave 
sia il vento’ uit ‘Cosi fan tutte’ 
van Mozart. Joke Oud bracht 
een zeer ontroerende solo als 
Euridice uit Gluck’s Orpheo 
ten gehore en samen met 
Ivera Musch het sprankelend 

Cabaretier Rob Urgert deed 
de Spoedcursus Humor sa-
men met Fokke en Sukke-
maker Bastiaan Geleijnse. 
Urgert is presentator van 
‘Onder de Tram’ (VARA) en 
‘Tussen de Oren’ (Net5). 
De in Zandvoort 
opgegroeide co-
median Kees van 
Amstel speelt bij 
Comedytrain en is één van 
de breinen achter het suc-
cesvolle programma ‘Dit 
Was Het Nieuws’ (TROS). 
Ook maakt hij al jaren 
scherp cabaret bij het VARA 
ra dioprogramma ‘Spijkers 
met Koppen’.

Je slikt pillen. Je mediteert. 
Je rent van dokter naar the - 

licht en zuiver gezongen 
‘Bloemenduet’ uit Lakmé van 
Leo Delibes. De heren lieten 
zich ook niet onbetuigd. ‘Una 
fortiva lacrima’ uit L’Elisir 
d’amore van Donizetti werd 
prachtig vertolkt door Ralph 
Beckers en Hans van Niekerk 
blonk uit als Papageno in ‘Ein 
Mädchen oder Weibchen’ uit 
Die Zauberflöte. Samen zon-
gen zij het overbekende duet 
uit de Parelvissers van George 

 ra peut. Van psycholoog 
naar plastisch chirurg. Hoe-
veel peperdure cursussen, 
trommeltherapieën op de 
Drentse hei en verdachte 
friemelsessies door een 
vreemd ruikende goeroe in 

een geluidsdichte tempel 
in Nepal heb je al wel niet 
geprobeerd? En nog zonder 
succes ook. Dan heb je weer 
een dip. Dan zit je weer in 
een dalletje. Dan beleef je 
weer een dieptepunt. En 
het is allemaal hun* schuld. 
Het zijn allemaal hufters die 
buren, ouders, Marokkanen, 
homo’s, zigeuners, belas-

Bizet. Het was opmerkelijk 
hoe de stemmen onderling 
zo goed harmonieerden, zo-
als  bleek uit een duet uit ‘Il 
Travatore’ van Verdi door Oud 
en Beckers en eveneens uit 
Die Zauberflöte “Weib und 
Mann’ door Musch en Van 
Niekerk. Indrukwekkend was 
tevens het gebed, door alle 
solisten gezongen, uit ‘Mozes 
in Egypte’ van Rossini en de 
vol overgave gebrachte solo 
van Mimi uit La Bohème van 
Puccini. 

Zeer verrassend werden ook 
twee musicalstukken opge-
voerd, namelijk uit ‘Elisabeth’ 
het duet ‘Schepen in de 
nacht’ en de solo ‘Stars’ uit 
Les Misérables. Als toegift, 
maar tevens als extra bewijs 
van hun kunnen, sloot het 
kwartet af met ‘Un dis e ben 
rammentomi’ uit Rigoletto 
van Giuseppe Verdi. Naast 
hun uitzonderlijke zang-
kwaliteiten overtuigden de 
zangers en zangeressen van 
Bella Cantara het publiek 
met het plezier dat zij uit-
straalden en hun vakkundige 
interpretatie van de diverse 
operastukken. Wij kunnen 
haast niet wachten op een 
volgende uitvoering! 

Koper eindigde met 50,3 
punten nipt achter Henk 
v.d. Nieuwenhuizen uit 
Ooisterwijk. Als onderwerp 
voor zijn verplichte roep moest 
Koper het hebben over de Giro 
d’Italia die in 2010 Middelburg 
als eerste finishplaats heeft. 
Met deze tweede plaats heeft 
hij ook weer de tweede plaats 
in de tussenstand om het 
Nederlands kampioenschap 
2009 veroverd. Komende 
maand zal Koper aan nog 
vier concoursen deelnemen, 
waarvan de laatste tijdens het 
Dorpsomroepersconcours op 
26 september in Zandvoort 
zal zijn.

tingadviseurs, zij-instromers, 
blanken, vrouwen, microben, 
verzadigde vetten, man-
nen en collega-cabaretiers. 
Maarrr, wanhoop niet langer. 
Er is nu een Spoedcursus 
Gelukkig Worden! 

De voorstelling is een feest 
voor oog en oor. Het is ca-
baret voor winners en voor 
losers. Voor type A- en type 
B-persoonlijkheden. Voor 
alfamannetjes en bèta-

meisjes. Ja, eigenlijk 
voor alle buren, ou-
ders, Marokkanen, 
homo’s, zigeuners, 

belastingadviseurs, zij-
instromers, blanken, vrou-
wen, microben, verzadigde 
vetten, mannen en collega-
cabaretiers. De voorstelling 
begint om 20.15 uur. Zorgt 
u dat u voor kaarten snel 
bent, er zijn er maar een 
beperkt aantal aan de balie 
van Circus Zandvoort be-
schikbaar!

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

STUDIO 118  LET’S DANCE
VOOR KIDS, JONGEREN EN VOLWASSENEN

 
PREBALLET - KLASSIEKBALLET  - JAZZDANCE -

 STREETDANCE - HIPHOP
 

NIEUW PER SEPTEMBER. DOOR REMY VAN LOON . 
HIPHOP BOYS  9 T/M 12 JAAR EN 13 T/M 16 JAAR

 
BEL VOOR INFO:  023 5712598/ 0650425028

 STUDIO ADRES: FLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOORT

Zon, zee en bloemen….

Administratiekantoor

Witte Veld 56, 2041 GB te Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratie en 
belastingaangiften

voor particulieren en 
ondernemers kleinbedrijf

 

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 
Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259 Voor 
al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 
www.arnoldnijkamp.nl 

.........................................................
Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 
PC-PROBLEMEN. Advies en 

aanleg (draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers. 

023-5719666 of 
06-44696001.  

Met garantie en KvK.
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds.  
Tel. 5720108 of 
06-48318230

.........................................................
Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine 
klussen in en om het huis. 

Redelijke prijs. 
Voor info: 06-1423 2051  

.........................................................
Het Pakhuis 

een kringloopwinkel 
waar van alles te koop is!  

Van serviezen en
 glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boeken. 
Kennemerweg 6 Zandvoort 

(voormalige TZB kantine) 
De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 
Info: 06 - 53693409

ZANDKORRELS
BIER TAP/Party 
tent VERHUUR. 

OHD bv Zandvoort, 
tel. 023-5738777. 

Ook alle merken drank 
Laagste prijs! 

www.goedkoopdrank.nl
.........................................................

Te koop: Tweedelige 
kast, Kleur: naturel 

hout, in goede staat, 
in Zandvoort. Vraagprijs: 
€ 75,-. Tel. 06-4610 5040.

.........................................................
Alphacursus: 

start weer in september. 
Maak kennis met het 

christelijk geloof. Mail  voor 
info en opgave naar: gebed-

zandvoort@hotmail.com 
of kijk op: 

www.alpha-cursus.nl
.........................................................

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in de 

diabetische en reumati-
sche voet- en nagelcor-

rectie. Tel. 06-52461796 / 
023-5715921. Bilderdijkstraat 
22, Zandvoort. Diabetische 
voet wordt vergoed door 

zorgverzekeringen.
.........................................................

Te koop aangeboden: 
1 snorfiets € 75,00; 

1 fietsaanhanger 
€ 45,00; 1 BMX fiets 
€ 35,00. Tel. 5712604

.........................................................
Verhuur Garagebox.

 Tjerk Hidesstraat 
Zandvoort. € 105,- 

p.m. Tel. 5714825
.........................................................

Tot 30 september 15% 
korting op alle pedicu-

rebehandelingen en een 
minitube voetencrème 

cadeau! DE SALON, Rachel 
Bakker, 06-3303 2197

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sporen uit het verleden
Met deze rubriek willen we u attent maken op kleine en grote sporen die nog 
overal in Zandvoort te vinden zijn. De ene keer is het een gevelsteen en de andere 
keer historische kenmerken uit het verleden. Wie weet kunt u er meer over vertel-
len en misschien komt u op uw wandeling ook wel eens iets tegen dat de moeite 
van het vermelden waard is. Reacties zijn altijd welkom. 

tekst en foto Nel kerkman

Deze week geen gebouw of een gedenksteen uit het 
verleden maar een onbekend object. Het staat aan de 
boulevard en elke keer als ik er langs fiets dan vraag 
ik me af: “Wie is de kunstenaar en wat is de reden van 
de plaatsing?” Mijn vraag is: kent u het verhaal achter 
het onbekende object of was u er misschien bij toen 
het ooit geplaatst werd. Uw gegevens kunt u sturen 
of brengen naar: Kleine Krocht 2, 2042 JN Zandvoort of 
per e-mail sporen@zandvoortsecourant.nl . Eventuele 
reacties worden in de volgende courant geplaatst.  

C U L T U U R

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

Wegens vakantie gesloten
van 3 t/m 16 september 2009

Waarnemingen:

 A t/m K: Dr. Scipio 
  (tel. 5712058)
 L t/m Z: Dr. B. van bergen 
  (tel. 5719507)

Na 17 uur en in het weekend belt 
u tel. 5453200 (doktersdienst)

N.B. Tijdens de vakantie geen  
verkoop van Biamed producten. 
Het eerstvolgende spreekuur van 

BIAMED is op 21 juli 2009.

Op zondagmiddag 30 augustus geven organist Cees Verschoor en de saxofonist Hans 
Boetje een concert in de Protestantse kerk. Dit is het derde en tevens laatste concert in de 
reeks meer dan buitengewone zomerconcerten rondom het historische Knipscheerorgel. 

De Orgelcommissie van 
de kerk wil hiermee een zo 
breed mogelijk publiek ken-
nis laten maken met de her-
boren klanken van het vorig 
jaar volledig gerestaureerde 
instrument. Cees Verschoor, 

Orgelconcert in Protestantse kerk

een van de organisten van 
de Zandvoortse kerk, zal sa-
men met Hans Boetje een 
afwisselend programma ten 
gehore brengen. De bijzon-
dere combinatie van orgel en 
saxofoon staat borg voor een 

uniek concert. Het concert be-
gint om 15.00 uur en is gratis 
toegankelijk. Na afloop is er 
een openschaalcollecte, waar-
van de opbrengst bestemd is 
voor de instandhouding van 
het Knipscheerorgel.

Hoe word ik gelukkiger dan mijn buurman  
zonder dat het veel kost?



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 61A

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Café het Zonnetje - Kerkstraat 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

 Hele maand augustus voor Pashouders:
Heel kilo Malse Gelderse 

Varkenshaas:
Normaal  € 19,95 nu voor maar € 14,95

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Alle 
Zandvoorters 
met een 
ZandvoortPas 
bieden wij 
graag 
10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand augustus:
Bij vouwgordijnen krijgt u de stof  gratis!

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering Parket

Cono kaasmakers
SmaaQ rijp belegen
vol en verrukkelijk
heel kilo nu € 9,95

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van uw
ZandvoortPas:

5% korting op
al uw aankopen!

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ontbijt/lunch/diner
Voor Pashouders 

10% korting

Ook catering en wij zijn tevens 
af te huren voor feestjes.
Kerkstraat 5, Zandvoort
Tel.nr: 023-573 58 50

hoek Kerkstraat
Alles voor in en om het huis

De Bode Interieur
Gasthuisplein 9

Meubelen, spiegels, 
klokken, enz.

Pashouders 5% korting

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 
10% korting!

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Binnenkort gaat mevrouw Goedings 
samen met haar man voor tien da-
gen naar de Belgische Ardennen. 
“Ik heb er heel veel zin in. Wat we 
gaan doen? Lekker genieten van de 
mooie omgeving, kijken, wandelen 
en natuurlijk een beetje uitrusten. 
We overnachten in vijf verschil-
lende hotels. Samen met Toerkoop 
hebben we dat helemaal uitgestip-
peld en geregeld”, vertelt mevrouw 
Goedings enthousiast. 

Voor het echtpaar Goedings is een 
reis boeken via internet geen optie. 
“Tegenwoordig gaat alles via inter-
net, maar wij zijn geen computer-
mensen. Het is mij veel te ingewik-
keld. Ik vind het veel fijner om bij een 
reisbureau te boeken. Bij Toerkoop 
worden we ook altijd vriendelijk 
geholpen. Ze nemen de tijd voor je, 
luisteren goed naar de wensen en 
denken met je mee. De medewer-
kers komen vaak met leuke vakan-
tietips. Je wordt als klant echt seri-

eus genomen, dat vind ik heel erg 
belangrijk. De sfeer is altijd gezellig 
en ontspannen.” 

Over de ZandvoortPas is me-
vrouw Goedings al even positief. 
“Een geweldige uitvinding: de 
ZandvoortPas scheelt mij een hoop 
geld. Ik haal de kosten er dik en dik 
uit. De aanbiedingen houd  ik iede-
re week goed bij. Zo geeft Toerkoop 
reisbureau een aantrekkelijke kor-
ting als je een reis bij hen boekt. 
Verder ga ik ook graag naar slagerij 
Horneman, Bruna Balkenende en 

Kaashuis Tromp, want zij hebben 
regelmatig leuke en lekkere aanbie-
dingen”, aldus mevrouw Goedings. 

Op vertoon van uw ZandvoortPas 
ontvangt u bij Toerkoop Reisbureau 
€ 25 korting bij de boeking van de 
vakantie. Vraag naar de voorwaar-
den.

Toerkoop reisbureau, Grote Krocht 
2, tel. 5712560. E-mail: zandvoort@
zonvaart.nl
www.toerkoop.nl/zandvoort

Mevrouw Catharina Goedings is al jaren vas-
te klant bij Toerkoop Reisbureau Zonvaart in 
Zandvoort. “Ik kom er al ruim acht jaar, en dat 
zal altijd zo blijven. De service is goed. Als ik 
mijn reis boek bij Toerkoop, dan weet ik dat 
het goed komt”, aldus mevrouw Goedings.

“Toerkoop Reisbureau verdient van mij 
een tien met een gouden griffel”

Mevrouw Goedings (r) bekijkt de brochure

10% korting op de nieuwe wintercol-
lectie voor ZandvoortPashouders!

Haltestraat 61 A, 2042 LL Zandvoort
tel 5730240,  www.blitzkickers.nl

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

7 dagen per week

Voor Pashouders
10% korting op het

uitsmijter assortiment!

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Op vertoon van de ZandvoortPas
koffie met appelgebak 
van € 5,40 voor € 4,50.

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

15% korting 
op wenskaarten

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand september
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en werd vervolgens Prins Carnaval (1976) en Sinterklaas bij 
de sociëteit. Via Wim Kok kwam Rien in de Gemeenteraad 
(Algemeen Zandvoorts Belang). “Omdat Kok in 1973 naar 
Canada emigreerde en ik daardoor op nr. 2 van de lijst kwam 
stond, was het niet zinvol om als eenling in de raad te gaan 
zitten. Daarom sloot ik me, in overleg met Jelle Attema, aan 
bij de VVD. Bij de verkiezingen in 1974 kwam ik op de lijst van 
de VVD en om heel eerlijk te zijn, vond ik het geen succes.” 
Via een goede vriend kwam Rien bij de Zandvoortse lokale 
radio ZFM als presentator terecht, waar zijn stem bij diverse 
programma’s te horen was: ZFM plus, het sportprogramma 
en Goedemorgen Zandvoort. “Ik vond het een geweldige 
ervaring en erg leuk om te doen”, herinnert Rien zich nog. 
In Bourtange is Rien uiteraard ook actief. “Op verzoek geef 

ik, in kostuum van de Provoost, rondleidingen door de 
vesting. Wij spelen veel golf op onze baan van 

Golfclub Westerwolde, Vlagtwedde en in 
Duitsland. Verder ben ik 3 jaar redacteur 

van Golfmagazine Westerwolde ge-
weest.”

Hart voor Polen
De Stichting Hart voor Polen Haar-
lem/Zandvoort werd in 1988 opge-
richt. Anneke en Rien werden in 1989 
gevraagd om 2 kinderen in huis te ne-

men. Met enkele kinderen van toen 
hebben ze nog steeds contact en een 

Pools meisje is in 2005 met een jonge-
man uit Bourtange getrouwd. “Als bestuur 

(Rien is 5 jaar voorzitter geweest) hebben we 
heel, heel veel gedaan, maar ook als particulier. 

Wij kregen veel (financiële) steun uit de directe omge-
ving, maar ook kleding. En wat dacht je van de gastgezinnen! 
Na onze verhuizing ben ik nog wel naar Polen geweest, maar 
niet meer als bestuurslid.”

Zandvoort
Wat vind je van ’t huidige Zandvoort? is de laatste vraag aan 
onze ex-dorpsgenoot. “Wij lezen elke week de Zandvoortse 
Courant die we trouw toegestuurd krijgen van Trees 
Lindeman. Maar het is ‘ons’ Zandvoort niet meer. Historische 
gebouwen worden afgebroken. Hoogbouw komt er voor in 
de plaats. Kennelijk is geld nu het belangrijkste! En dan het 
bestemmingsplan Centrum: weer verdere afbraak? Het is 
nog steeds hetzelfde in Zandvoort, weinig begrip voor de 
burgers.” Tenslotte heeft Rien nog een goede raad aan alle 
Zandvoorters: “Stem de volgende keer op de goede partij!” 

   

Dorpsgenoten

Hoe komt een Amsterdammer terecht in Zandvoort? Dat is 
mijn eerste vraag aan Rien. “Een collega, Fred Schulze (een van 
de oprichters van de Vliegende Schotel), vroeg mij een keer 
om mee te gaan naar een avond in het jeugdhuis 
achter de Hervormde Kerk van Zandvoort. 
Hier ontmoette ik in november 1958 
Anneke Geerts, Rob Benjamins en 
nog vele andere Zandvoorters. Later 
logeerde ik bijna elke week bij Rob 
thuis.” De vonk tussen Rien en 
zijn Anneke sloeg over en na 
hun huwelijk in 1966 schre-
ven zij zich in voor een koop-
huis in Nieuw-Noord. Daarna 
verhuisden ze naar Zandvoort 
Zuid waar ze tot aan hun ver-
huizing naar Bourtange hebben 
gewoond. “De reden om nog eens 
te verhuizen? Vooral de ruimte (lek-
ker golfen), en we wilden nog eens een 
andere dimensie aan het leven geven.”  

Drukke werkzaamheden
Rien heeft bijna 35 jaar gewerkt voor de Nederlanse orga-
nisatie van Bayer A.G. Leverkusen voor de divisies kunststof-
fen/lakgrondstoffen. Na zijn 5 jarige opleiding HandelsHBS 
(1954), HBO-opleiding kunststof- en laktechnologie en di-
verse bijscholingscursussen op het gebied van nieuwe kunst-
stofontwikkelingen, is Rien later nauw betrokken bij de ont-
wikkeling van de CD (Philips), waarvoor Bayer de geschikte 
kunststof had ontwikkeld. Volgens Rien heeft hij door zijn 
drukke werkzaamheden niet veel officiële activiteiten ge-
daan. Dat is echter niet zo want na goed doorvragen komen 
er veel activiteiten uit zijn Zandvoortse jaren naar boven.

Activiteiten
Zo was Rien bij de sociëteit Duysterghast in de Raad van Elf 

Rien Couvreur 

Tekst en foto Nel Kerkman

Af en toe willen we een uitstapje maken naar dorpsgeno-
ten die Zandvoort nog niet vergeten zijn. De eerste van 
deze reeks is Rien Couvreur (1936). Samen met zijn vrouw 
Anneke komen ze af en toe naar Zandvoort. Zelf wonen 
ze al 10 jaar met veel plezier in het historische vestigings-
stadje Bourtange in Groningen. Afgelopen week waren ze 
‘even’ terug om hun 43 jarig huwelijk met familie, vrienden 
en kennissen op het strand te vieren. 

                              Rien Couvreur 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 23 20 18-19 19 

Min 16 15 13 13

Zon 55% 60% 65% 65%

Neerslag 20% 40% 65% 30%  

Wind zw. 3-4 wzw. 4-5 w. 4-5 w. 4-5

Twee koelere dagen 

in het weekend

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De woensdag gaf prima 
weer en ook op deze don-
derdag houden we het nog 
even voornamelijk droog 
in het toch al zo droge 
Zandvoortse en Bentveldse 
gebied. De dagtemperatu-
ren zijn nog altijd goed, 
schommelend tussen de 
22 en 25 graden. 

Op de Atlantische Oceaan 
wordt het rumoeriger de 
komende tijd. Ex-tropische 
cyclonen gaan worden 
opgenomen in de weste-
lijke straalstroom. Het is 
de vraag of deze tot ge-
wone diepe depressies ge-
transformeerde cyclonen 
ons weer gaan bederven 
de komende tien dagen. 
Vooralsnog kiezen de de-
pressies een vrij noordelijk 
traject en laten onze breed-
ten goeddeels ongemoeid.

Uitstraling van het beken-
de Azorenhogedrukgebied 
is voorlopig voldoende 
aanwezig om de actiefste 
storingshaarden op vei-
lige afstand te houden. 
Toch neemt de buienkans 
vooral in het weekend toe. 
Bovendien komt er meer 
wind te staan door die toe-
name in de drukverschillen, 
maar waarschijnlijk is het 
een tijdelijke onderbreking 
van het fraaie zomerweer. 

Na een dip in temperatuur 
(met moeite nog 19 graden 
op zaterdag bijvoorbeeld), 
kan het op 1 of 2 septem-
ber mogelijk alweer hoog-
zomers, of zelfs bijna tro-
pisch warm worden. Een 
hogedrukgebied kiest dan 
snel positie ten (zuid)oos-
ten van Nederland en een 
warme zuider stuwt het 
kwik dan rap op. 

Prognoses voor de (zeer) 
lange termijn geven aan 
dat de kans op een droge 
en warme herfst vrij groot 
is. Op zich is dit niet echt 
brekend nieuws. De mees-
te herfstseizoenen waren 
namelijk warm of zelfs 
zeer warm de voorbije tien 
jaar.

In ieder geval heeft het 
zeewater een hele lange 
tijd nodig om af te koe-
len naar bijvoorbeeld een 
graad of 3. Zo koud was 
het water nog afgelopen 
februari. Op dit moment is 
het badwater ruim 20 tot 
21 graden vlak langs de 
Zandvoortse kust en zal de 
komende weken heel lang-
zaam gaan afkoelen door 
onder meer een steeds la-
ger staande zon. 

weerman Marc Putto 

Augustus doet het boven verwachting goed en ook 
de laatste dagen van de officiële weerkundige zomer 
wordt het zomerweer nog even geprolongeerd. Waar-
schijnlijk komt de gemiddelde temperatuur over de 
drie maanden op ruim een graad boven normaal uit.

De scholen zijn weer begonnen!
De dure vakantie is weer voorbij.

Nu kunt u bij ons voordelig eten.
De gehele maand september 

per volwassene een kindermenu gratis!
Dit geldt voor kinderen tot twaalf jaar.

Grieks Restaurant Filoxenia
Haltestraat 49 - Zandvoort
Tel.: 023-5734920
www.filoxenia.info

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Rotzooi
Als Zandvoorter ben ik ook trots op mijn ‘dorpie’, ze-

ker als ik lees en hoor van vlaggen en wimpels die Zandvoort heeft 
gekregen vanwege de reinheid en opgeruimdheid van het dorp, zoals 
bijvoorbeeld de Blauwe Vlag. Ik ben recentelijk twee keer met de 
trein uit het dorp vertrokken en toen heb ik me daar een bende 

gezien, die met geen pen te beschrijven is. Volle afvalbakken 
met allerlei rotzooi ernaast en omheen, kortom één grote bende. 
Het station is ook een aankomstplaats en de eerste indruk blijft 
normaal gesproken hangen. Zandvoort: let op je zaak en doe 
er wat aan!
Jaap ‘Burkie’ Kerkman

belastingaangiften / fiscale adviezen  •  administraties / boekhoudingen 
jaarrekeningen  •  accountantscontrole / management ondersteuning 

Het appeltaart imperium

Workshops en demonstraties

Flemingstraat 55
info: 023-5740330

www.pluspuntzandvoort.nl

OPEN HUIS
Zaterdag 29 augustus 2009

13.00-17.00 uur

Kinderactiviteiten bij BSO De Boomhut

Info aanbod activiteiten, hulp & dienstverlening

Hapjes proeven ‘vers aan tafel’ 



16

Zandvoortse Courant • nummer 35 • 27 aug 2009

17

 

I Know Where It’s @
Zaterdag 29 augustus: 
De 80’s & 90’s Beachparty van Radio Veronica op het strand 
van Bloemendaal is afgelast. Vanwege het incident afgelopen 
zaterdagnacht op het Dancefeest Summer Grooves waarbij 1 

dode en meerdere gewonden te betreuren zijn, vindt Radio 
Veronica het niet gepast om zaterdag 29 augustus haar 

Beachparty te laten plaatsvinden.

Zaterdag 29 augustus:
Beachparty Swingsteesjun in club Maritime met dj 
Danlio. Swingen op een mix van swingshits uit de ja-
ren70, 80, 90 en nu! Wegens succes wordt het zomersei-
zen van Beachparty Swingstesjun verlengt tot en met 
september. Locatie: Club Maritime, Paviljoen 9. Entree: 
€ 9. Tijd: 19.00 tot 00.00 uur. 

Zondag 30 augustus:
Taste it! Bij Bloomingdale met o.a. DJ Lucien Foort en 
Soulboy. Taste it, hear it en feel it! Entree: € 12,50. Tijd: 
16.00 tot 24.00 uur. 

Zondag 30 augustus:
Wet & Wild @ Beachclub Riche.  Met je Flip Flops dan-
sen op de muziek van Pedro del Mar, Louis Bailar en 

I Sonic. Entree: € 10 (aan de deur: € 12,50). Aanvang: 
14.00 uur. Dresscode: Flip Flop. 

Zondag 30 augustus: 
Hou je meer van een trendy alternatief dansfeest? Kom 
dan naar Budha Dance in Club Maritime. Er is van alles 
te doen. Doe mee aan de Tai-Chi of Afrikaanse dans 
workshop. Daarna dansen op DJ’s Cem & Tino. Entree: 
vanaf 16.30 uur: € 15, vanaf 19.30 uur € 10. Dit heeft te 
maken met deelname aan de workshop Tai-Chi om 
17.00 uur en workshop Afrikaanse dans om 19.00 uur. 

Zinderende Zomer Tip
Nog een paar weken en de zomer loopt alweer ten einde. De zomerschoolvakanties 
zijn voorbij en het ‘normale’ leven begint langzaamaan weer. Maar gelukkig is het nog 
steeds vaak prachtig zomerweer en kunnen we hopelijk tot ver in de herfst genieten 
van een mooie nazomer. Om dit te vieren, geven wij deze week een recepttip voor 
overheerlijke zomerse citroen-vanille mascarpone met fruit. Heb even lak aan Sonja!

Wat heb je hiervoor nodig?
• 30 g pistachenoten, gepeld,
• 2 bakjes rode bessen (à 150 gr),
• 12 lange vingers,
• 1 beker slagroom (125 ml),
• 1 citroen,
• 1 vanillestokje,
• 125 gr mascarpone,
• 50 gr witte basterdsuiker,
• 1 bakje frambozen (150 gr),
• 1 bakje bramen (125 gr).

Bereiding:
Hak de pistachenoten grof en rooster deze 4 minuten in een droge koekenpan op mid-
delhoog vuur. Laat ze afkoelen op een bordje. Ris de rode bessen van de takjes. Pureer 
tweederde van de bessen met een staafmixer. Druk de puree met een pollepel door 
een zeef en vang het sap op. Wentel de lange vingers door het sap, zet 4 borden klaar 
en leg op elk bord 3 lange vingers naast elkaar. Klop de slagroom in een kom met een 
mixer iets dikker dan yoghurtdikte en zet dit in de koelkast. Boen de citroen schoon 
en rasp de schil. Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap met de punt van 
een scherp mes het merg eruit. Klop de mascarpone, de citroenrasp, het vanillemerg 
en de basterdsuiker 3 minuten. Spatel de slagroom door het mascarponemengsel en 
verdeel dit over de lange vingers. Verdeel de overige rode bessen, de frambozen, de 
bramen en de geroosterde pistachenoten erover. Eet smakelijk en geniet! 

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Hangover
Twee dagen voor zijn 
bruiloft rijden Doug en 
zijn drie vrienden naar 
Las Vegas voor een on-
vergetelijke vrijgezellen-
avond. Maar wanneer 
de drie bruidsjonkers 
de volgende ochtend 
met een knallende 
koppijn wakker wor-
den, herinneren ze 
zich niets meer van 
wat er die nacht is ge-
beurd. Hun luxe ho-
telsuite is helemaal 
aan gort en de brui-
degom is nergens te 
vinden. Ze proberen 
hun misstappen van die nacht te achterhalen en te 
bedenken waar het fout is gegaan. Gaandeweg komen ze er 
steeds meer achter hoe erg hun toestand eigenlijk is. Hopelijk 
krijgen ze Doug op tijd terug in L.A. voor zijn bruiloft!

Aquarellen van 

Aart Veer bij Pluspunt

De hele maand september hangt in Pluspunt een expositie 

van een van de cursisten van Ger Daniels, docent bij Plus-

punt. Aart Veer is de vierde cursist waarvan een expositie 

wordt tentoongesteld. Tot eind september hangen zijn 

werken in het gebouw aan de Flemingstraat 55. 

Aart Veer: “Van kinds af aan 
tekende ik al graag thuis en 
op school. Samen met mijn 
tweelingbroer maakten wij 
sinterklaas en kerstteke-
ningen op de borden in de 
klassen van onze school. 
Door mijn werk kwam het 
tekenen op een laag pitje te 
staan. Nu ik meer tijd heb 
ben ik anderhalf jaar gele-
den op een cursus gegaan 
bij Ger Daniels. Ik kreeg de 
smaak te pakken en na de 
eerste aquarel volgden er 
nog velen. Het experimente-
ren met diverse technieken 
doe ik graag. De benodigde 
inspiratie doe ik op in boe-
ken, tijdschriften en in de 
natuur. Ik hoop dat u net zo-
veel plezier beleeft aan deze 
expositie, zoals ik dat doe in 
het maken van aquarellen.”

Expositieruimte
Het wijksteunpunt biedt 
een laagdrempelige ex-
positieruimte; het wil een 

laagdrempelig podium 
voor aankomend talent zijn. 
Met name ( jonge) kunste-
naars die nog niet zijn op-
genomen in het gangbare 
kunstcircuit worden uitge-
nodigd om bij Pluspunt een 
tentoonstelling te realise-
ren. Zij krijgen de vrijheid 
te experimenteren met de 
ruimte die letterlijk en fi-
guurlijk wordt aangeboden. 
Er wordt naar gestreefd om 
een gevarieerd programma 
samen te stellen, waarin 
diverse disciplines aan bod 
komen. Pluspunt organi-
seert ongeveer 6 exposi-
ties per jaar. Veelal betreft 
het solo-exposities die de 
kunstenaars voor het eerst 
kunnen realiseren en waar-
bij ze veel ervaring opdoen. 
Pluspunt fungeert hierdoor 
veelvuldig als een opstap 
naar de meer gevestigde 
kunstwereld. Heeft u inte-
resse, neem dan contact op 
met Pluspunt, tel. 5740330.

Vorige week heeft het Neder-
lands Bureau voor Toerisme en 
Congressen (NBTC) bekendge-
maakt dat het strandbezoek 
van de Nederlanders achteruit 
is gegaan. Neem een kijkje op 
het strand tijdens een mooie 
zonnige dag en je ziet dat 
Zandvoort overduidelijk geen 
last heeft van een achteruit-
gang van bezoek van strand-
gasten. Hans van Weerdhof, 
strandcoördinator van de ge-
meente Zandvoort zegt: “Het 
strand ligt lekker vol, ook de 
Duitsers blijven komen. De 
recessie kan dus ook een po-
sitieve uitwerking hebben.” 
Wij vroegen onze panelleden 
van deze week of zij denken 
dat de economische recessie 
inderdaad één van de redenen 
is waarom mensen deze zo-
mer in grote getale ons dorp 
aandoen. 

“De economische recessie heeft voor Zandvoort een positieve uitwerking”

De stelling 
van deze week luidt:

Talk of the town

Wendy Bluijs, 24 jaar, docente Frans op College Hageveld in Heemstede:
“Ik denk inderdaad dat meer mensen nu op zoek gaan naar de wat goedkopere vakanties in Nederland, 
en Zandvoort lijkt daarin populair. Ook onze Oosterburen zijn in grote getale weer onze kant op gekomen. 
Verder hebben we natuurlijk geluk met het weer, waardoor zowel de strandtenten als de terrasjes vaak 
vol zaten.”

Robin Gansner, 16 jaar, schrijft en fotografeert voor Zvoort.nl, werkt bij de Lachende Zeerover en is lid 
van de Zandvoortse Reddingsbrigade:
“Ja, volgens mij heeft de economische recessie voor Zandvoort een positieve uitwerking. Op een zomerse 
dag zit het strand gewoon vol, is het geen zomerse dag maar schijnt het zonnetje toch, zitten de terrasjes 
vol. Dus een tekort op badgasten is er duidelijk niet. Veel toeristen blijven ook gewoon komen. Kortom 
wij hebben er niet zo veel last van.”

Hein Schrama, 20 jaar, werkzaam bij restaurant De Albatros en oriënterend op een nieuwe studie:
 “Ik denk dat de economische recessie een positieve uitwerking heeft voor het Zandvoortse strand en 
voor de middenstand in het algemeen. Vakantieplannen worden vaak al vroeg in het jaar gemaakt en 
dan zijn de reizen erg duur. Nu worden de reizen voor spotprijzen aangeboden, maar de mensen hebben 
hun plannen dus al gemaakt en kiezen met mooi weer voor dagjes uit naar Zandvoort. Daarnaast blijkt 
uit onderzoek dat badgasten later komen en langer blijven hangen om te eten, dus dat geeft aan dat de 
kwaliteit van de strandpaviljoens en restaurants in het centrum goed is.”

Sm
ulh

ouse AllessandroWeekmenu:
honingmeloen met ham

of
soep van de dag

en
kibbeling met sausje

salade en Vlaamse patat
of

schnitzel met jagersaus
salade en Vlaamse patat

en
ijsdessert
€ 7,50 

Superstunt deze week:
Mosselpannetje met sauzen, salade,
stokbrood of Vlaamse patat: €9,95!

Smulhouse Allessandro 
Boulevard Barnaart 8 - Zandvoort  

Tel.:0681307330 

Minder is meer
Mijn gedachten gaan deze 
zomer uit naar de man die 
met zijn vrouw op zon-
vakantie gaat. Naar de 
man die haar beautycase 
voortsleept op en rondom 
Schiphol. Naar de man die 
voorafgaand aan de reis 
met zijn volle gewicht op 
de megakoffer gaat zitten, 
in een poging deze dicht te 
krijgen (en vooral dicht te 
houden). En naar de man 
die maar niet kan begrijpen 
waarom zwarte pumps zo 
nodig een must zijn in het 
hete Griekenland. Oh, arme 
mannen, ik denk aan jullie! 
  Want wat koffergewicht 
betreft, ben ik net een man. 
Ik neem het liefst de mini-
male hoeveelheid aan arti-
kelen mee het vliegtuig in. 
Mijn enkele bikini, een paar 
handige slippers en hier 
en daar wat kleding moe-
ten voor een weekje naar 
de zon wel voldoen. Een 
beautycase zonder make-
up erin lijkt mij zinloos en 
pumps, die lelijke dingen, 
ben ik liever kwijt dan rijk. 
Eén belangrijk artikel ver-
geet ik echter nooit; mijn 
supersneldrogende mini-
handdoekje waarmee je net 
je rechterbil af kan drogen. 
Hartstikke handig en niet 
minder belangrijk: erg klein, 
een voorwaarde om in mijn 
trolley te belanden.
Over mijn trolley gesproken, 
deze is echt het lelijke eend-
je onder de trolleys. Vandaar 
dat ik, in tegenstelling tot 
de meeste vakantiegan-
gers, altijd hoop dat mijn 
bagage juist als laatste op 
de kofferband verschijnt. 
En verdomd, dit is meestal 
het geval. Om de tijd te do-
den, gniffel ik dan nog even 
om vrouwen die staan te 
klungelen met hun hutkof-
fers of ik lach heel stiekem 
mannen uit die zichtbaar 
ongemakkelijk beautyca-
ses moeten dragen. Als het 
hele circus voorbij is, sluit 
ik zonder dat ook maar ie-
mand dat ziet, mijn 
oude vertrouwde en o 
zo lelijke eendje stevig 
in mijn armen. 

column

Pa
ul

in
e
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 Café Oomstee
De beste Jazz, beleef 't mee!

Vrijdag 4 sept., aanvang 21.00 uur:

Sanne Mans &
Marjan van Rompay

Quintet
Sanne Mans - zang, Marjan van Rompay - saxofoons,
Carlos Ema Lopez - piano, Eric Heijnsdijk - contrabas

& Menno Veenendaal - drums
Zet deze data in uw agenda voor topjazz in Oomstee:

Vrijdag 18 sept., 2, 16 & 30 okt., 13 nov.
Zie www.oomstee.nl voor verdere informatie.

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

Donderdag 1 oktober is het de ‘Dag van de Ouderen’. De ge-
meente en de organisaties Pluspunt, de Zonnebloem, het 
Rode Kruis, de ANBO, de kerken en stichting ZorgContact, 
hebben de krachten gebundeld om de ouderen ook dit jaar 
eens flink in het zonnetje te zetten. Voor deze dag wordt 
eenmalig de hulp van extra vrijwilligers opgeroepen.

Zowel zaterdag als zondag was de muziektent op het Raadhuisplein weer het middelpunt 
van de belangstelling. Vlak voor de start van de Solexrace was er zaterdag een uitgebreid 
optreden van het herenblaasorkest De Teisterband. Zondag was het de Flamencogroep 
Corazón die met veel Spaanse zang en dansbewegingen in en rond de muziektent een 
zeer groot publiek trok.

Dinsdag 1 september zijn vanaf 13.00 uur de deuren van 
Zandvoorts enige bioscoop weer geopend voor Cinema 
Nostalgie. De problemen die er vorige maand waren met 
de lift, zijn volledig hersteld. Alle ingrediënten zijn dus 
weer volledig aanwezig voor een gezellig middagje uit. Op 1 oktober worden de ou-

deren  gastvrij onthaald in 
Pluspunt Noord, door  wet-
houder Marten Bierman en 
de directeur van Pluspunt 
Albert Rechterschot. De se-
nioren krijgen koffie met wat 
lekkers aangeboden. Op deze 
ochtend staan gezelligheid, 
ontmoeting en informatie 
centraal. 
 
Alle ouderen van 85 jaar en 
ouder die zelfstandig of in een 
aanleunwoning wonen, zul-
len persoonlijk een schriftelij-
ke uitnodiging ontvangen. De 
organisatie wil laten zien dat 
de ouderen midden in onze 

Zaterdag verzorgde een 
twintigtal feestelijk aan-
geklede ‘heren’ met hun 
onderhoudende dixie-
land- en jazzmuziek een 
aangenaam muziekoptre-
den voor het talrijk aan-
wezige publiek. Ook Peer  
Sips, voormalig directeur 
VVV Zuid Kennemerland, 

Vrijwilligers gezocht voor 

koffieochtend voor ouderen

Deze keer wordt de film 
Hello Dolly! vertoond. Een 
klassieker uit 1969 met 
in de hoofdrollen de toen 
27-jarige Barbra Streisand 
en Walther Matthau. De 
regie van deze musicalfilm 
is in vertrouwde handen 
geweest van Gene Kelly, die 
natuurlijk vooral bekend is 
geworden door zijn musi-
calfilm ‘Singin in the Rain’ 
(1955). Hello Dolly! was 
door de grootse opzet, de 
gebruikte kostuums en de-
cors een voor die tijd dure 
productie geworden. In 1970 
kreeg de film drie Oscars 
toebedeeld: voor het decor, 
de muziek en het geluid. 
Tevens kreeg Hello Dolly! 
nog Oscar nominaties voor 
het camerawerk, de kos-
tuums, filmediting en als 
film totaal. Het bekendste 
liedje uit deze musicalfilm 
is natuurlijk de prachtig 
mooie titelsong Hello Dolly!, 

Muziektent tweemaal in de belangstelling

Nooit te oud om… naar de bioscoop te gaan

gemeenschap staan en dat ze 
zeer gewaardeerd worden. In 
deze levensfase beschikt men 
over rijke ervaring maar heeft 
men ook te maken met ver-
lies van dierbaren of functies. 
Met een gezellig samenzijn 
en informatie over mogelijk-
heden en voorzieningen voor 
ouderen, willen ze laten zien 
dat ouderen zich gesteund 
mogen voelen in Zandvoort.
 
De koffieochtend zal plaats-
vinden in Pluspunt Noord. 
Vrijwilligers die beschikken 
over een eigen auto zullen 
worden ingezet om de oude-
ren te brengen en natuurlijk 

had zich tussen de bla-
zers opgesteld en blies zijn  
partij professioneel mee.  
In de pauze van de Solex-
race bleek er nog een op-
treden van deze band uit te 
rollen. Wel zonder Sips die 
zich op een van de Solexen 
had geïnstalleerd en ron-
kend rondreed.

dat Barbra Streisand samen 
met Louis Armstrong zong. 
 
 
De film
Het is New York, 1890. De 
vrolijke Dorothy Levi is een 
eersteklas koppelaarster. 
Zelf heeft ze haar zinnen 
gezet op de rijke maar erg 
gierige koopman Horace 
Vandergelder, die in het na-
bijgelegen Yonkers woont. 
Vandergelder heeft Levi 
gevraagd te komen om 
zijn nichtje Emmengarde 
voor een misstap te behoe-
den. Emmengarde wil met 
de kunstenaar Ambrose 
Kemper trouwen. Als recht-
geaard koopman heeft 
Horace alleen maar min-
achting voor de kunstenaar, 
want kunst levert geen geld 
op. Horace staat zelf op het 
punt naar New York te gaan 
om Irene Molloy ten huwe-
lijk te vragen. Horace laat 

Met de belbus naar de bioscoop

Veel publiek bij de muziektent als de Teisterband speelt

seniorenpagina

Met als onderwerp ‘Wat vin-
den mensen met demen-
tie zelf belangrijk?’, opent 
woensdag 2 september 
Alzheimer Café Zandvoort 
het nieuwe seizoen. Het 
gespreksthema wordt on-
dersteund door de film 

Alzheimer Café gaat weer open

‘Wegwaaiende gedachten’. 
Hierin vertellen vier men-
sen met dementie wat zij 
belangrijk vinden. De inloop 
is om 19.00 uur, de bijeen-
komst start om 19.30 uur 
en duurt tot ca. 21.30 uur. 
Na de pauze kunnen vragen 

gesteld worden en persoon-
lijke ervaringen besproken. 
U kunt terecht bij Pluspunt 
Noord, Flemingstraat 55. Bus 
81 stopt voor de deur. Meer 
informatie over Belbus en 
vrijwilligers is te verkrijgen 
via Pluspunt, tel. 023-5717373.        

is ook de belbus beschik-
baar. Ouderen die niet in de 
gelegenheid zijn om naar 
Pluspunt te komen, krijgen de 
mogelijkheid om in de week 
van 1 oktober eenmalig be-
zoek thuis te krijgen van een 
vrijwilliger. 
 
Om dit alles mogelijk te ma-
ken hebben zij veel vrijwilli-
gers nodig! Daarom willen zij 
iedereen die al als vrijwilliger 
werkzaam is in Zandvoort 
vragen om te helpen deze 
dag. Daarnaast vragen zij de 
inwoners van Zandvoort ook 
of zij zich deze ene dag voor 
de ouderen willen inzetten! 
Hebt u wat tijd over op 1 ok-
tober, wilt u meer informatie 
of wilt u zich opgeven, meldt 
het bij Pluspunt, tel. 5717373. 
U kunt ook mailen naar: a.van.
gent@pluspuntzandvoort.nl. 
Met uw hulp wordt het een 
geslaagde dag!

zijn twee stuntelige be-
dienden Cornelius Hackl en 
Barnaby Tucker achter om 
op de zaak te passen. Omdat 
Dorothy zelf de rijke Horace 
aan de haak wil slaan, zorgt 
zij ervoor dat Cornelius en 
Barnaby ook naar de win-
kel van Irene Molloy gaan, 
uiteraard zonder dat Horace 
dit weet...
 
Sociale contacten
Cinema Nostalgie, een 
initiatief van Pluspunt 
Zandvoort en Kunstcircus 
Zandvoort, heeft afgelo-
pen maanden bewezen in 
een behoefte te voorzien. 
Het doel om senioren een 
andere plek te geven om 
uit te gaan en elkaar te 
ontmoeten, wordt gehaald. 
De ontvangst om 13.00 uur 
met koffie, thee en cake, 
voorafgaand aan de film, 
wordt elke keer ruim be-
zocht. En ook in de pauze is 
er voldoende tijd en ruimte 
voor sociale contacten, als 
de koffie en thee in de zaal 
wordt geschonken. Cinema 
Nostalgie is voor iedereen 
toegankelijk, ook als u slecht 
ter been bent. Ko en Joke 
Luijks zijn aanwezig om u 
naar de plaats te helpen 
in de bioscoop. En ook het 
vervoer is geen probleem. 
Pluspunt regelt dat u met 
de Belbus gehaald en ge-
bracht wordt. En voor de 
prijs hoeft u het niet te la-
ten. De kosten bedragen € 
5,- inclusief koffie en thee. 
Maakt u gebruik van de 
Belbus, dan bedragen de 
kosten € 6,-. Reserveren kan 
via Pluspunt, tel. 5740330.

Zondagmiddag klonk er 
nostalgische en opzwe-
pende gitaarmuziek over 
het Raadhuisplein waar ook 
weer velen uitbundig van 
genoten. Waardering alom 
voor de artiesten van zater-
dag en zondag die het cen-
trum elke keer weer een an-
dere muzikale kleur geven.

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Djurre Boukes en Bob Bes-
selink spelen samen al heel 
lang badminton en hebben 
dus veel ervaring. Deze he-
ren willen het badminton 
in Zandvoort graag op een 
hoger plan brengen en heb-
ben de touwtjes in handen 
van Badminton Vereniging 
Zandvoort. Bes selink traint 
de jeugd en ook de senioren 
krijgen de nodige aanwij-

Mocht u deze vrijdag niet 
in de gelegenheid zijn, dan 
bent u op vrijdag 4 sep-
tember van harte welkom 
in het Gemeenschapshuis 
waar Chess Society tot 
21.30 uur haar jaarverga-
dering houdt. Aansluitend 
zal snel aan een gezellig-
heidstoernooitje worden 
begonnen.

Schaakvereniging Chess 
Society Zandvoort heeft 
één belangrijk credo en 
dat is dat ieder zijn lid-
maatschap in kan vullen 
zoals hij of zij dit zelf wilt. 

zingen: “Bad minton is 
in be weging zijn. Het 
stimuleert lichaam en 
geest.” Helaas heeft de 
vereniging iets te wei-
nig leden om op diverse 
niveaus goed te kunnen 
rouleren. Opmerkelijk is 

het feit dat er vorig jaar enkele 
leden via het sportproject 55+ 
van Sportservice Heemstede–
Zandvoort, zijn ingestroomd. 
Ook voor deze leeftijdsgroep 
zeker een aanrader om gezel-
lig en sportief bezig te zijn.

Gratis diner 
Donderdag 3 september om 
18.00 uur verzamelen de le-
den en niet leden zich voor een 

De dynamische club speelt 
hier goed op in door in de 
maanden september tot 
en met mei drie competi-
ties door elkaar heen te la-
ten lopen. De verschillen in 
deze competities liggen in 
het speeltempo.

Natuurlijk is er het gewone 
langzame tempo waar bei-
de spelers 105 minuten be-
denktijd hebben voor hun 
hele partij. Deze competi-
tie wordt over 20 avonden 
verspeeld. Daarnaast wordt 
er een rapidcompetitie ver-
speeld over 8 avonden in het 

Badminton Vereniging Zandvoort Inloopavond Chess Society 
etentje bij Petit Restaurant/
Patisserie BienveNu Nieuw 
Noord. Het is een gelegenheid 
om kennis te maken met Bob 
en Djurre, informatie in te win-
nen, de overige leden te leren 
kennen en uiteraard mee te 
doen. Na deze kennismaking 
gaan ze richting de sporthal, 
waar ze om 20.00 uur zich 
zullen uitleven. Rackets en 
shuttles zijn aanwezig. Alleen 
sportschoenen met witte zo-
len zijn verplicht. Aanmelden 
voor deelname aan het diner 
uiterlijk 28 augustus via email: 
bvz@ziggo.nl of tel. Djurre 06-
25105454 of Bob 06-54791816.
 
Speeltijden jeugd: donderdags 
van 18.30 uur tot 20.15 uur, 
speeltijden senioren: donder-
dags van 20.30 uur tot 22.30 
uur. Senioren kunnen eventu-
eel ook al vanaf 18.30 uur mee-
doen. Locatie: Korver Sporthal, 
Duintjesveldweg 1. 

jaar waarbij 3 partijen per 
avond worden gespeeld 
met een bedenktijd van 
25 minuten per persoon. 
En voor de echte snelle 
dames en heren is er ook 
nog een snelschaakcom-
petitie. Deze wordt over 5 
avonden beslist en bestaat 
uit 12 tot 14 partijen per 
avond met een bedenktijd 
van slechts 5 minuten per 
persoon. Tevens bestaat 
de mogelijkheid om aan 
meerdere competities, of 
de bondscompetitie, deel 
te nemen. Het eerste team 
behoort al jaren tot de 
toppers in de eerste klasse 
en hoopt geschiedenis in 
de Zandvoortse schaak-
historie te gaan schrijven 
door de promotieklasse te 
halen. Voor meer informa-
tie kunt u ook contact op-
nemen met secretaris Leo 
Keesman via 06-12796268.

Bijna iedereen, jong en oud, heeft weleens een potje 
badminton gespeeld. Misschien op de camping of op een 
speelveldje in de buurt. Vroeger, toen er nog niet zoveel 
verkeer was, was dat gewoon in de straat. Je heerlijk uit-
leven, maar wat heel belangrijk is: bewegen.

Schaakvereniging Chess Society opent vrijdag 28 augustus 
het nieuwe seizoen met een inloopavond voor geïnteres-
seerden. Voor mensen die thuis weleens schaken een per-
fect moment om eens kennis te maken met het schaken in 
clubverband. De avond begint om 20.00 uur en zal worden 
gehouden in het Bell Hotel, Hogeweg 7. 

Wekelijks de krant 
lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Gemeentelijke publicatie week 35 - 2009

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 34 en de 
verdere in week 34 door het college genomen besluiten zijn 
in week 35 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Artikel 2:1 WRO: Inspraak Ontwerpstructuurvisie “ Parel 
aan Zee +” 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort ma-
ken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in 1.3.1 van het Be-
sluit ruimtelijke ordening en art. 2 van de inspraakverordening 
van de gemeente Zandvoort met ingang van 28 augustus 2009 
gedurende zes weken ter inzage ligt de ontwerpstructuurvisie 
van de gemeente Zandvoort “Parel aan Zee+”.

Gebied
De ontwerpstructuurvisie betreft het gehele grondgebied van 
de gemeente Zandvoort.

Uitgangspunten
De opgave is om van Zandvoort een ‘Parel aan zee +’ te maken. 
Een mooi dorp met een eigen karakteristiek prachtig gelegen 
tussen zee en duinen. Binnen deze parel moet voldoende 
ruimte zijn voor het toerisme om te groeien, een uitdrukkelijke 
wens van zowel bevolking als politiek. Het huidige dorp en zijn 
ligging in de omgeving bieden hiertoe goede kansen.

De ontwerpstructuurvisie ligt gedurende de openingstijden 
ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis (ingang Swa-
luëstraat) en in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34 te 
Zandvoort. De stukken zijn ook te raadplegen op de gemeen-
telijke website.

Begin september wordt een inloopavond georganiseerd voor 
belangstellenden. Zie hiervoor de aankondigingen in de krant 
en op de website.

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ie-
der schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijzen kenbaar 
maken. Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te 
worden bij het college van Burgemeester en Wethouders 
(Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor mondelinge reacties kan 
een telefonische afspraak worden gemaakt met mevr. L. van 
der Hek of T. Versteegen van de afdeling Ruimtelijke Ontwik-
keling, telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer: 
023 - 5740 100. 
In de vergadering van 18 augustus 2009 heeft het college van 
burgemeester en wethouders van Zandvoort de Zandvoortse 
jeugdnota voor inspraak vrijgegeven. De inspraakperiode 
loopt van 27 augustus 2009 tot en met 8 oktober 2009. Het 
concept van de nota kunt u op ophalen bij de Centrale Balie 
in het Raadhuis of inzien op de website. 

De jeugd binnenboord! Nota integraal jeugdbeleid 2009-
2012 
In de integrale jeugdnota staan recente onderzoeksgegevens 
en de voortgang van zaken binnen het jeugdbeleid beschreven. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen drie domeinen, te weten:
- ontwikkelen en opvoeden;
- gezondheid van de jeugd; 
- vrije tijd en veiligheid.

Per domein worden de ontwikkelingen in het huidige beleid 
beschreven.

De jeugdnota richt zich op alle jeugd, maar heeft extra aan-
dacht voor jongeren waar het minder goed mee gaat. Primair 
ligt de verantwoordelijkheid voor opgroeien en opvoeden 
bij de jeugd en hun ouders, maar de gemeente heeft een 
belangrijke taak in het scheppen van voorwaarden, zodat de 
jeugd mee kan doen en haar talenten kan ontwikkelen. Het is 
van belang dat goede afspraken worden gemaakt en goede 
samenwerking plaatsvindt tussen instellingen.

Meer informatie of vragen
Mw. L. Boeij, beleidsmedewerker Welzijn, 023 5740276 of 
l.boeij@zandvoort.nl

Wijkspreekuur Centrum
Donderdag 27 augustus is er weer een wijkspreekuur, ditmaal 
voor de bewoners van het centrum. Tijdens dit spreekuur kan 
men met een medewerker van de gemeente vragen stellen 
over allerhande zaken die met het beheer van de openbare 
ruimte en de woon-en leefomgeving te maken hebben. Het 
gaat dan om onderwerpen als openbaar groen, straatverlich-
ting, afval, zwerfvuil, bestrating etc. 
Het spreekuur wordt gehouden van 19.00 tot 20.00 uur in 
het gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 en kan zonder 
afspraak vooraf worden bezocht. De koffie staat klaar.

Verordening Cliëntenparticipatie
De gemeenteraad van Zandvoort maakt bekend dat in de 
vergadering van 24 maart 2009 de Verordening Cliëntenpar-
ticipatie is vastgesteld. In deze verordening wordt de advise-
ring aan het college geregeld over beleidsterreinen die direct 
verband houden met de Wet werk en bijstand en regelingen 
die daaraan verwant zijn. De verordening is in te zien op de 
website www.zandvoort.nl

Inloopavond - Project heraanleg Koninginnebuurt  
In het najaar van 2008 is de gemeente Zandvoort gestart 
met de voorbereidingen van het project “heraanleg Konin-
ginnebuurt”. 
 
Het project beoogt de noodzakelijke vervanging van de riole-
ring en het Duurzaam Veilig inrichten van het gebied. Tevens 
ligt de Koninginnebuurt in het invloedsgebied van de Louis 
Davids Carré (LDC) parkeergarage die wordt gerealiseerd. Dit 
houdt in dat het parkeren in de toekomst gereguleerd zal 
moeten worden om de juiste doelgroepen te sturen naar de 
garage en de openbare parkeervakken beschikbaar te houden 
voor bewoners.
 
Naar aanleiding van de reacties van de bewoners van de Ko-
ninginnebuurt op het Voorlopig Ontwerp heeft het College 
meer overeenkomstig de meningen en wensen het plan aan 
laten passen. Hierbij is de prioriteit gegeven aan parkeren en 
groenvoorzieningen, waarbij de leefbaarheid en (verkeers)
veiligheid niet uit het oog zijn verloren.
 
Op donderdag 3 september 2009 wordt een inloopavond ge-
organiseerd in het Gemeenschapshuis waar buurtbewoners 
worden geïnformeerd over wat het college besloten heeft. Te-
vens ligt vanaf 16 juli 2009 tot 4 september 2009 het Definitief 
Ontwerp inclusief de reactienota op het raadhuis ter inzage.
 

De bewonersbrief inclusief de reactienota en de tekening 
vindt u op de gemeentelijke website. Actueel>Plannen en 
Projecten>Heraanleg Koninginnebuurt

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 1 september 2009. Op 
de agenda staat:
1 Opening
2 Loting
3 Ingekomen stukken en mededelingen 
4 Vaststellen agenda
5 Vaststellen notulen 30 juni 2009
6 Hamerstukken:
a. Intentieovereenkomst met betrekking tot ontwikkeling  
 van het gebied Gertenbach en Huis in de Duinen
b. Mantelzorgnota 2009-2012         
c. Besluit nadere regelgeving subsidies wijk- en buurtfeesten
d. Spoedvoorzieningen onderwijs
e. Verhogen machtiging aangaan geldleningen
7 Bestemmingsplan Zandvoort Centrum
8 Het Projectbesluit

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de 
meest recente agenda op de website. Van de definitieve agenda 
zijn tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar. Agenda, 
raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen tijdens openingstij-
den ter inzage bij de Centrale Balie en zijn tevens tegen betaling 
algemeen beschikbaar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 
uur en 22.00 uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether 
FM 106,9) en op internet via de gemeentelijke website. 

Commissie Projecten en Thema’s
De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op 2 septem-
ber 2009 vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 
19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op 
de agenda staat:
- Vaste agendapunten
- Metropoolregio Amsterdam - presentatie
- Metropoolregio Amsterdam - reactie
- Rondvraag

In deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan 
zowel over onderwerpen op de agenda als over een eigen on-
derwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, 
moet dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De aan-
melding moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen 
zijn voor een vergadering die de woensdagavond daarop wordt 
gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente 
Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of 
per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het 
raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres, 
telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op 
een aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn 
en liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of 
iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn 
te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommissies > 
Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie. 
De commissievergadering is op internet live te volgen via de 
gemeentelijke website.

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog ge-

wijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 27 augustus vergadert de Commissie Welstand en Mo-
numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 
commissiekamer. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
Haltestraat 4-6, kozijnwijziging, ingekomen 14 augustus 2009, 
2009-138Lv.
Boulevard Barnaart 59, plaatsen twee reclame-uitingen tegen 
zijgevel, ingekomen 20 augustus 2009,  2009-140R.
Boulevard Barnaart 59, plaatsen overkapping tpv entree hoofd-
gebouw, ingekomen 20 augustus 2009, 2009-141Rv.
Haltestraat 13-15 en 17, splitsen woonruimte, ingekomen 20 
augustus 2009, 2009-142Sp.
Bakkerstraat 2d, plaatsen dakappartement, ingekomen 20 
augustus 2009- 2009-143Rv1efase.
Zeestraat 40-40a, veranderen materiaal dakbedekking, inge-
komen 20 augustus 2009, 2009-144Rv
Zeestraat 42, veranderen materiaal dakbedekking, ingekomen 
20 augustus 2009, 2009-145Rv

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet op de Ruimtelijk 
Ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-
mingsplan te verlenen voor het:
- plaatsen van een garage op het perceel Dr.C.A.Gerkestraat 22 
te Zandvoort, (bouwaanvraagnummer: 2009-078Rv).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 28 augustus 
2009 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van 
het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk of mondeling haar/zijn zienswijze omtrent de 
aanvraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de 
rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan

ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening.
Bentveld:
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet op de Ruimtelijk 

Ordening ontheffing te verlenen voor het:
- plaatsen van een bijgebouw en doorbreken achterkamer op 
het perceel Bentveldweg 7 te  Bentveld (bouwaanvraagnum-
mer: 2009-083Rv1efase).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 28 augustus 
2009 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van 
het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek 
van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
Hogeweg 42, veranderen bestaand hotel in huurappartemen-
ten, verzonden 14 augustus 2009, 2009-032Rv.
Kennemerweg 78, plaatsen tassenloods, verzonden 17 augustus 
2009, 2009-135Rv.
Kennemerweg 78, afgraven grond voor bouw tassenloods, 
verzonden 17 augustus 2009, 2009-136A.
Hogeweg 46/ Zuiderstraat 6, gedeeltelijk plaatsen van keermu-
ren en vervangen buitenspouwbladen, verzonden 19 augustus 
2009, 2009-089Lv.
Brederordestraat 93, uitbreiden woning, verzonden 20 augus-
tus 2009, 2009-018Rv.
Tolweg 25, plaatsen dakkapel, verzonden 20 augustus 2009, 
2009-104Lv.
Nicolaas Beetslaan 2, verwijderen balkon en wijzigen kozijn, 
verzonden 20 augustus 2009, 2009-128Lv.
Kerkplein 7, plaatsen (licht-)reclame, verzonden 20 augustus 
2009, 2008-195R.

Gehandicaptenparkeren 

Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden 
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en 
Wethouders van Zandvoort besloten tot: 
- Het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats aan de A.J. van der Moolenstraat  t.h.v. nr. 48.
- Het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats aan de Flemingstraat t.h.v. nr. 112.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 35

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Tweedaagse van Zandvoort

Project Sporthackers gaat dit schooljaar door

Zwem4daagse onderweg

ZSC dames blijven winnen

De start van de race  | Foto: Rob Bossink

Het podium |  Foto: Rob Bossink

Touwtjespringen

zeilen

sporthackers

zwemmen

softbal

Het aantal inschrijvingen van de NAM-REM race overtrof alle verwachtingen. Het deel-
nemersveld bestond afgelopen zaterdag voor de REM-race uit 35 deelnemende teams. 
Zondag hadden zelfs 58 teams zich ingeschreven.

De gemeente Zandvoort, het Wim Gertenbach College en 
Sportservice Heemstede-Zandvoort willen scholieren meer 
aan het sporten en bewegen krijgen maar ook houden.  Dit 
doen zij onder andere via het project ‘Sporthackers’. Het 
komende schooljaar worden daarom opnieuw vele uitda-
gende sportclinics aangeboden met onder andere scher-
men, rope-skipping, golf, ultimate frisbee en powerkiten.

Maandag is alweer de 12e editie van de Zwem4daagse van 
start gegaan.  Vanaf 18.00 uur waren weer vele zwem-
mers en zwemsters gekomen om naar keuze 250 of 500 
meter te zwemmen.  

Het dames softbalteam van ZSC heeft opnieuw een grote 
overwinning behaald. De thuiswedstrijd tegen het Haar-
lemse Sparks 4 werd op Duintjesveld met 14-1 gewonnen. 
Ondanks de goede prestaties en een fraaie tweede plaats 
behoort het kampioenschap in de 6e klasse niet meer tot 
de mogelijkheden. De tweede plaats is het maximale haal-
bare achter Olympia Haarlem 6.

Het klassieke traject van 
de NAM-REM race bestaat 
uit de start in Zandvoort, 
via Langevelderslag en 
Noordwijk naar Katwijk om 
vervolgens de 6 kilometer 
uit de kust liggende boei 
NAM 22 te ronden. De finish 
is daarna in Zandvoort, een 
traject van ruim 55 kilometer 
(gemeten langs een rechte 
lijn). De Nacra Inter 17 van L. 
Nederpelt was de eerste die 
binnenkwam.

Op de tweede dag werden 
drie kortebaan of semi-lange 

Morgen, vrijdag, is de finale-
dag en worden de medailles 
feestelijk uitgereikt, worden 
de winnaars van de loterij be-
kend gemaakt en iets later op 
de avond kunnen de deelne-
mers genieten van de spette-
rende Aqua Disco. Dat laatste 
is alleen bedoeld voor de deel-
nemers met polsbandje. Bijna 
350 kaarten resp. polsbandjes 
waren maandag al verkocht 
en dinsdag volgde de rest tot 
maximaal 400 deelnemers. 

Al in de 1e inning nam ZSC 
door runs van Laura Koning en 
Niekie Valkestijn een 2-0 voor-
sprong. Sparks kwam in de 2e 
inning nog terug tot 2-1, maar 
daarna was de Zandvoortse 
verdediging, met werpsters 
Wilma van Riemsdijk aan het 
hoofd, oppermachtig en liet 
ZSC in de resterende innings 
nog maar twee Haarlemse 
loopsters tot de honken toe.

De Zandvoortse aanval 
draaide daarentegen opti-
maal. In de 2e inning werd 
de voorsprong opgevoerd 
tot 4-1, uitlopend tot 10-1 na 

afstand wedstrijden gehou-
den. Ook hier was het veld 
met 58 deelnemers goed 
bezet en de weersverwach-
tingen waren met een zuid-
oostelijke wind van 3 tot 4 Bft. 
uitstekend. De uitslagen van 
het totaalklassement zijn de 
vinden op www.namremrace.
web-log.nl.

NK Hobie Cat 
Behalve de NAM-REM race 
zijn in de maand augustus 
bij de Watersportvereniging 
Zandvoort (WVZ) verschil-
lende andere wedstrijden van 

Natuurlijk is publiek van 
harte welkom om alle kleine 
en grote zwemkampioenen 
aan te moedigen. En voor de 
deelnemers die via de stich-
ting Zandvoortse4daagse ook 
meededen aan de wandel- 
en fiets4daagse liggen extra 
prijzen te wachten. Zeker 
vrijdag zal het druk worden 
rond het zwembad. De or-
ganisatie loopt voortreffelijk 
en kan zeker rekenen op veel 
vrijwilligers.

de derde slagbeurt. Na 4 1/2 
inning kwam een einde aan 
de wedstrijd omdat ZSC nog 
eens vier keer de thuisplaat 
wist te bereiken, waardoor 
het verschil meer dan 10 pun-
ten werd.

Van Riemsdijk werd de win-
nende werpster door in vijf in-
nings 8 x 3-slag en 1x 4-wijd 
te gooien. Ze kreeg slechts 
3 honkslagen tegen en het 
ZSC-veld maakte 1 fout. Laura 
Koning sloeg 4 honkslagen uit 
4 slagbeurten. Valkestijn en 
Van Riemsdijk sloegen ieder 
2 honkslagen uit 3 beurten.     

start gegaan. Tijdens het NK 
Hobie Cat 2009 op 12 en 13 au-
gustus in Zandvoort waren de 
weersomstandigheden niet 

Het afgelopen schooljaar 
werden in het kader van 
Sporthackers al diverse cli-
nics aangeboden. Onder an-
dere popping (streetdance), 
hockey, voetbal, zelfverde-
diging en softbal stonden 
op het programma. Ook nu 
is er weer een gevarieerd 
aanbod samengesteld voor 
de leerlingen van het Wim 
Gertenbach College. 

Leerlingen kunnen zich in-
schrijven via www.sporthac-
kers.nl. Daar vinden zij ook 
het activiteitenprogramma 
en de foto’s. In tegenstelling 
tot vorig schooljaar is het dit 
jaar mogelijk vier lessen van 
een sport te volgen, zodat 

Haarlemmer wint 14e 
Strandschaaktoernooi 

KLM Open opnieuw voor Simon Dyson

Opnieuw veel animo voor strandschaken

Winnaar Simon Dyson bekijkt de lijn van zijn puttslag

Een teleurgestelde Colin Montgomerie kijkt zorgelijk

schaakgolf

Rene Duchene heeft het 14e Strandschaaktoernooi van 
de Zandvoortse Schaakclub gewonnen. Het resultaat 
van de onderlinge wedstrijd tegen ploeggenoot Max 
Merbis van Het Witte Paard uit Haarlem bezorgde hem 
uiteindelijk de titel. 

Het 90e KLM Open, voorlopig voor de laatste keer op de baan van de Kennemer Golf & 
Country Club gespeeld, is voor de tweede maal een prooi geworden van de Engelsman 
Simon Dyson. Dyson, ook in 2007 winnaar op de Kennemer, had daar ditmaal wel een 
play-off voor nodig. 

84 schakers waren afgelo-
pen zaterdag weer op komen 
draven bij strandpaviljoen 
Wander & Karin, om deel te 
nemen aan de 14e editie van 
het Strandschaaktoernooi. 
Deze keer was er ook weer 
een klein internationaal 
tintje omdat er 1 Belgische 
en 1 Engelse deelnemer 
aanwezig waren. Verder veel 
deelnemers uit Haarlem, 
Amsterdam maar ook 
Zuidlaren in Drente had weer 
een afvaardiging gezonden. 
Titelverdediger Tobias Kabos 
kon vanwege vakantie niet 
deelnemen.

De strijd om de Jan Berkhout 

De kampioen van vorig jaar, 
de Noord-Ier Darren Clarke, 
was lange tijd in de running 
om zijn titel te prolonge-
ren, slechts één keer eerder 
in de lange historie van het 
Dutch Open gebeurd, maar 
haakte op de laatste dag af. 
Het toernooi, dat voor de 19 
toegelaten Nederlanders 
uitermate onbevredigend 
verliep, kenmerkte zich door 
het uitstekende weer en de 
grote toeschouwerschare. 
Maar liefst 50.000 bezoekers 
wisten de baan in Zandvoort 
te vinden.

Op de eerste twee dagen 
werd al snel duidelijk dat er 
niet veel landgenoten ook 
in het weekend aan de slag 
konden. Slechts Robert-Jan 
Derksen en Guido van der 
Valk wisten de cut (-1) te 
halen met scores van res-
pectievelijk -4, toen nog 22e, 
en -1. Hierbij werd door de 
kenners Derksen de mees-
te kans gegeven maar hij 
maakte die verwachtingen 
niet waar. Met een ronde van 
70 (level par) en een van 72 
(+2) eindigde hij als gedeeld 
47e. Van der Valk, een jonge 
prof die normaal in Azië zijn 
brood verdient en met een 
wildcard tot het toernooi 
werd toegelaten, maakte de 
laatste ronden 71 en 70 om 
als 55e te eindigen. Ook de 

wisselbeker in groep 1 ging 
tussen de twee bovenge-
noemde spelers van Het 
Witte Paard uit Haarlem. 
Merbis en Duchene hadden 
na hun 5e partij beiden 4 
winstpunten maar omdat 
in de onderlinge partij tus-
sen deze 2 schaakmeesters 
Duchene aan het langste 
eind trok, mocht hij de beker 
mee naar Haarlem nemen. 
Slechts een deelneemster 
wist alle partijen te win-
nen. In groep 13 was de pas 
10-jarige Maaike Keetman 
uit Heerhugowaard al haar 
tegenstanders de baas. Zij 
was een van de 5 dames in 
dit mannengeweld.

beide publiekstrekkers José 
Marie Olazábal (94e, +2) en 
Colin Montgomerie (104e, 
+3) stelden teleur en haalden 
de cut niet.

IJzer
Bovenin het leaderboard 
was het zeer spannend, 
met name de laatste dag. 
Hedblom had een voor-
sprong van 2 slagen op 
Lawrie maar dat zou uitein-
delijk niet voldoende blijken 
te zijn. al vrij snel werd hij 
door zijn flightgenoot Lawrie 
voorbijgestreefd, die op een 
gegeven moment zelfs een 
gaatje van 2 slagen kon ma-
ken waarna hij verdedigend 
ging spelen en dat was fout. 
Hij sloeg iedere hole met 
een ijzer af en dat kan men 
niet ongestraft doen. Op de 
lange 16e hole pakte hij ook 
een ijzer maar sloeg te veel 
rechts waardoor hij in een 
bijna onmogelijke positie 
kwam te liggen en daardoor 
2 slagen moest inleveren en 
terug ging naar -14, gelijk 
met Hedblom. Ondertussen 
had Dyson zijn laatste ronde 
in 63 slagen afgemaakt, een 
evenaring van het baanre-
cord, om op -15 te eindigen. 
De beide kemphanen van 
de laatste flight wisten ie-
der uiteindelijk nog naar -15 
te komen en dat betekende 
een play-off voor de drie.

Play-off
De play-offhole, de 18e, 
hoefde slechts een keer ge-
speeld te worden. Hedblom 
had de beste afslag en lag 
gunstig voor een birdie. 
Lawrie sloeg wat rechts en 
kwam gelukkig uit op de 
platgetrapte ruff. Dyson 
sloeg iets links, eveneens 
op de platgetrapte zijkant. 
De tweede slag was ech-
ter voor Dyson. Hij plaatste 
zijn bal circa 7 meter achter 
de vlag voor een mogelijke 
birdie. De slag van Lawrie 
kwam gedeeltelijk onder 
de tribune terecht waar-
door hij hem van een spe-
ciale plaats moest spelen 
en Hedblom zag zijn bal 
tergend langzaam van de 
green rollen voor een moei-

lijke putt. Toen Hedblom en 
Lawrie ieder een bijna on-
mogelijke slag maakten en 
goed lagen voor een level 
par, kwam Dyson met de 
genadeslag. Een prachtige 
putt van 7 meter kwam in 
het centrum van de hole 
terecht voor een birdie en 
opnieuw de titel (na 2006, 
eveneens op de Kennemer 
Golf & Country Club). Dyson 
na afloop: “De bal lag op 
exact dezelfde plaats als 
tijdens de play-off in 2006 
en ik wist nog precies hoe 
ik hem toen gespeeld heb. 
Ik ging voor dezelfde lijn en 
werd opnieuw kampioen.”

Sonderland
Het was dan wel de laatste 
editie in Zandvoort maar de 
voorzitter van de Kennemer 
Golf & Country Club, Jan 
Willem Hoving, verwacht 
toch dat binnen afzienbare 
tijd het toernooi weer naar 
Zandvoort gaat komen. Hij 
zei dit tijdens een toespraak 
voor de vele vrijwillige mar-
shals die aan het toernooi 
hebben meegewerkt. Hij 
noemde een periode van 
10 jaar. Ook maakte hij be-
kend welke golfclub, die 
de marshals leveren, het 
beste gepresteerd had en 
de schoonste hole had ach-
tergelaten tijdens dat mar-
shalwerk (iedere club had 
een ‘eigen’ hole). Het werd 
onze Zandvoortse golfclub 
Sonderland. Van harte pro-
ficiat met dit voorbeeldige 
resultaat!

Accountantskantoor 
 Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Alessandro SPA & Beauty 
 Zandvoort
Algemene uitvaartbegeleiding 
Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Brasserie Plaza
Café Fier
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
D66 Zandvoort
Dierenarts Dekker

adverteerders
Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine
Gemeente Zandvoort
Hugoos
Hypotheekshop
Pluspunt
QuatroBT
Riche aan Zee
Sea Optiek
Selekt Mail
Smulhouse Allessandro
Stolk Travel B.V.
Stox
Studio 118 Dance
Taoïstische Tai Chi Vereniging
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
Vrijehuizenmarkt.nl
VVV Zandvoort/Skyline
Weenink, huisarts

gemakkelijk voor de zeilers. 
Windkracht 5, gecombineerd 
met golven van wel 3 meter 
hoog, was het vooral op de za-
terdag lastig. Twee plaatsge-
noten, Gerard Loos en Sander 
Schuurman, zijn wel wat wind 
gewend en lieten duidelijk 
van zich horen ondanks hun 
‘nieuwe namen’ in de Hobie 
Tiger Klasse. Zij waren het 
hele weekend oppermachtig 
en werden de terechte win-
naar in deze klasse en dus 
Open Nederlands Kampioen. 
Op de tweede plaats eindig-
den Martijn Elhorst en Peter 
Schouten.

Op 30 augustus zijn er nog 
clubwedstrijden en wordt er 
voor de kinderen een gewel-
dig feest georganiseerd. 

op een uitgebreidere manier 
kennis gemaakt kan worden 
met de verschillende sporten.

Dat bewegen nodig is voor 
deze doelgroep, blijkt uit 
onderzoek dat aangeeft 
dat ongeveer 80% van de 
VMBO-leerlingen onvoldoen-
de beweegt. “Het project 
Sporthackers heeft als doel 
de sportdeelname onder 
leerlingen van het VMBO te 
vergroten. Inhoudelijk wor-
den de jongeren gestimu-
leerd om mee te denken en 
zodoende het sportaanbod 
af te stemmen op hun inte-
resses”, legt een medewerker 
van Sportservice Heemstede-
Zandvoort uit.



Van Lennepweg 155
Deze 4 kamer maisonnette ligt op de 2e en 3e (tevens hoogste) verdieping van 
een kleinschalig complex, beschikt over een royaal zonnig dakterras (ca. 45 m²) 
met vrij uitzicht over de duinen, een vleugje zeezicht en een kleiner 2e terras.
Het complex is in 1999 gebouwd en heeft een afgesloten parkeergarage en 
berging.

2 terrassen•	
3 slaapkamers•	
Berging in de onderbouw•	
Op loopafstand van het strand en openbaar vervoer•	
Eigen parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage•	
Woonoppervlak ca. 108 m² (excl. terrassen)•	

Vraagprijs :  € 329.000,-- 

nieuwe prijs

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023-5 715 715 www.cvl.nu

Oranjestraat 15 zw
Verrassend ruime 20-er jaren benedenwoning met souterrain, woonkeuken met 
serre, 2 slaapkamers, moderne badkamer en besloten tuintje met achterom. 
Deze woning ligt midden in het centrum en toch merk je daar niets van!

Midden in het centrum van Zandvoort•	
Op loopafstand van het strand gelegen•	
Woonoppervlakte ca. 95 m²•	

Vraagprijs € 175.000,--  

Van Stolbergweg 6
In het geliefde groene hart gelegen hoekwoning met oprit voor 2 auto’s, 
3 slaapkamers, een knusse zolderkamer en een diepe zonnige achtertuin op het 
zuidwesten met stenen schuur en achterom.
Deze leuke woning heeft wel wat aandacht nodig om weer te voldoen aan de 
huidige woonwensen.

Leuke gezinswoning!•	
Alle slaapvertrekken voorzien van originele paneeldeuren•	
Begane grond voorzien van dubbele beglazing•	
Op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer•	
Kindvriendelijke woonomgeving•	
Woonoppervlakte ca.105 m² •	
Perceeloppervlakte 322 m²•	

Vraagprijs :  € 424 .000,-- 

Garage Trompstraat
Ideaal gelegen op steenworp van het strand en circuit.
Garage nummer 7 is gelegen in de onderbouw van het uitstekend onderhouden 
appartementencomplex Trompborgh. 
Deze droge garage is voorzien van elektra, water en wordt afgesloten middels 
een stalen roldeur. 

Vraagprijs :  € 28.500,--

Stationsplein 15/12
Prachtig gelegen sfeervol 3 kamer hoekappartement op de 4e verdieping met 
een luxe keuken, 2 slaapkamers, zonnig ruim balkon op het westen met zeezicht 
en parkeren in de afgesloten parkeergarage. Het appartementencomplex met 
lift, staat op nog geen 150 meter van het mooie strand van Zandvoort en direct 
om de hoek bevindt zich het centrum en het station. 

Hoekappartement•	
Lift met beveiligingscode, video door entry systeem•	
Geheel v.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing•	
Berging •	
1 parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage•	
Woonoppervlakte ca. 85 m²•	

Vraagprijs :  € 309.000,--

nieuw nieuwe prijs

Piet Leffertsstraat 30
In een rustige woonwijk gelegen degelijk gebouwde tussenwoning met 
voor- en diepe zonnige achtertuin op het zuidwesten met stenen schuur en 
achterom. Uit de straat loopt u direct in de vrij toegankelijke Zuid-duinen.
Alle voorzieningen (openbaar vervoer, winkels) zijn eveneens op loopafstand.
De woning is keurig bewoond en onderhouden, heeft goede uitbouw- 
mogelijkheden, echter dient gemoderniseerd te worden.

Mogelijkheid voor uitbouw begane grond•	
Mogelijkheid om 2 extra slaapkamers te realiseren•	
Gedeeltelijk dubbele beglazing en kunststof kozijnen•	
Woonoppervlakte ca. 100 m², perceeloppervl. 169 m²•	

Vraagprijs :  €  299.000,--

nieuw prijs verlaging

strandpicknick ca. 1900 (goz bld 15319A)

verkocht onder 

voorbehoud
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voorlaatste raceronde dutch Power Pack Martin spaans wint opnieuw oomstee open

sv Zandvoort zaterdag te sterk 
voor Amstelveen

Een regenachtige Trophy vorig jaar | Foto: Chris Schotanus

Martin Spaans (l) met ‘toernooidirecteur’ Henk Kinneging

Ivo Hoppe

autosport golf

voetbal

September begint bijna traditiegetrouw met de Trophy 
of the Dunes op het Circuit Park Zandvoort. De ‘Wijzonol 
Trophy’, zoals dit evenement tegenwoordig bekend staat, 
belooft een aantal interessante races te gaan brengen.

Ideale weersomstandigheden hebben zaterdag ervoor ge-
zorgd dat het 2e Oomstee Open eigenlijk alleen maar win-
naars had. Uiteraard was dat niet zo maar de zon en de vrij 
stevige, variabele wind, maakten dat de 31 deelnemers al-
les uit kast moesten halen om dat verdraaid moeilijke spel-
letje golf zo goed mogelijk te spelen.

In de voorrondefase om de KNVB-beker heeft het zaterda-
gelftal van SV Zandvoort een klinkende overwinning op 
Amstelveen Heemraad geboekt. De doelpuntenproductie 
stopte in Amstelveen bij 1-5. Ivo Hoppe scoorde een hat-
trick, Michael Kuijl en Timo de Reus maakten de vijf vol.

Het Tango Dutch GT4 Cham-
pionship kende na het 
laatste raceweekend op 
de Zandvoortse racepiste 
een spannende wending. 
Christiaan Frankenhout is nog 
altijd klassementsleider met 
de Porsche 997 GT4, maar de 
concurrentie is naderbij geko
men. Zeker na de goede reeks 
van het Bilderberg team met 
Bas Schothorst en Paul van 
Splunteren, zal Frankenhout 
moeten gaan opletten. Daar 
achter zijn Duncan Huis
man en Ricardo van der Ende  
met de BMW ook bezig om  
zich in de kampioensstrijd  
te mengen.

Hoofdsponsor Wijzonol heeft 
met twee troeven in de Dutch 

“Het lukt vandaag totaal 
niet” en “ik heb wel eens 
beter gespeeld” waren tek

Trainer Piet Keur wilde in 
deze laatste voorronde
wedstrijd niet het achter
ste van zijn tong laten zien. 
Heemraad is namelijk ook in 
de komende zaterdag star

GT4 een mogelijkheid om een 
gooi te doen naar de podium
plaatsen. In de Aston Martin 
rijden Pim van Riet en Paul 
Vahstal. Van Riet heeft eer
der dit seizoen laten zien dat 
hij vooraan kan meerijden. De 
hoofdsponsor is ook actief in 
de DunlopSportMaxxClioCup, 
waarin Alexander Keijzers en 
Addie van de Ven uitkomen. 
Vooral de laatste heeft bewe
zen dat hij in staat is om races 
te winnen. Van de Ven heeft in 
het pinksterweekend een race 
gewonnen en stond vorig jaar 
eveneens op het podium. Hij 
is tevens een lastige klant als 
het gaat om de strijd met de 
Landmachtdames Verschuur 
en van der Sloot. In de tus
senstand leidt Sandra van der 

sten die regelmatig over de 
verraderlijke baan van Open 
Golf Zandvoort klonken. 

tende competitie tegen
stander van SV Zandvoort 
en dus stuurde hij bijkans 
het hele tweede elftal naar 
Amstelveen toe. Het is niet 
bekend of Amstelveen
trainer Hittjo Schipper op 
dezelfde gedachte als Keur 
was gekomen, het 2e elftal 
van Amstelveen speelt ove
rigens wel in de tweede re
serve klasse, maar het con
trast was zeer groot.

Problemen op 
de zondag
Het zondagelftal van Marcel 
Paap en Raymon Hölzken 
kreeg, met dezelfde cijfers 
als waarmee hun zater
dagcollega’s wonnen, klop 
van zondag zesdeklasser (!) 
Overbos. Het trainersduo 
kent nu al, een week voor de 
start van de competitie, pro

Sloot net voor Melvin de Groot 
van het team Bleekemolen en 
Robert van den Berg.

In de Formido Swift Cup heeft 
Pieter Schothorst de leiding in 
het tussenklassement. Maar 
de jonge coureur moet wel af
rekenen met enkele geduchte 
concurrenten. Een gevaarlijke 
outsider is Niels Langeveld 
van het Zandvoortse race
team van Dillon Koster. 
Tijdens het Automaxx versus 
Dutch Power Pack weekend, 
wist Langeveld twee keer de 
race te winnen.

De spanning in de Formule 
Ford is eraf. Melroy Heems
kerk heeft beide titels al op 
zak. In de Toerwagen Diesel 
Cup is het wel nog span
nend. BMWrijder Marcel 
Nooren leidt het klassement 
voor Jeroen den Boer met de 
Toyota Auris. De vraag is ook 
wat het duo Bas Baars en 
Marco Roeleveld gaat doen 
met de Volvo.

Naast dit alles zijn ook de 
wagens uit de Supersport 
II en Sportdivisies van de 
Dutch Supercar Challenge te 
zien. Het publiek zal ook twee 
Ferrari klassen uit Engeland 
gaan zien. De een is de Pirelli 
Ferrari Formula Classic de an
der is de Pirelli Ferrari Open 
Challenge.

Zelfs golfers die regelmatig 
deze baan bespelen, had
den de grootst mogelijke 
moeite om de bal in de hole 
te krijgen. Uiteindelijk wa
ren er natuurlijk winnaars. 
Toernooidirecteur Henk 
Kinneging had de spelers 
gescheiden in twee groepen: 
tot handicap 20 en boven 
handicap 20. De groep tot 
handicap 20 speelde stro
keplay (zonder handicapver
rekening) en de groep daar
boven speelde volgens het 
Stablefordsysteem. Winnaar 
van de groep tot handicap 20 
werd, voor de tweede keer 
op rij, Martin Spaans. Joop 
Puijpe werd de winnaar van 
de andere groep. Opvallend 
detail was de winst van Ruud 
van Laere bij zowel de ‘lon
gest drive’ als bij de ‘neary’.

blemen want de beide aan
winsten Michel van Marm 
en Sander v.d. Wal hebben 
de pijp aan Maarten ge
geven. Ze zijn het over een 
groot aantal randzaken niet 
eens en gaan zich nu con
centreren op de zaalcom
petitie bij ZSC. “Als ik drie 
dagen na een wedstrijd 
weer moet spelen maar dan 
in een niet gewassen shirt 
dan baal ik daarvan. Zo zijn 
er nog een aantal dingen te 
noemen waar Sander en ik 
het niet mee eens zijn. We 
gaan nu alles op de zaal
competitie zetten met een 
zeer sterk team. Nigel Berg 
is erbij gekomen en samen 
met de andere jongens 
gaan we voor het kampi
oenschap, en dus promotie 
naar de eerste klasse. Dat 
hebben we vorig seizoen 
verpest door drie wedstrij
den op rij na de winterstop 
te verliezen”, aldus Van 
Marm, die ervan overtuigd 
is dat het dit jaar wel zal luk
ken. Roberto Molina redde 
voor SV Zandvoort de eer.

Handbalsters starten met nederlaag
handbal

Het dames handbalteam van de Zandvoortse Sport Com-
binatie (ZSC) is het buitenseizoen gestart met een nipte 
nederlaag. In de uitwedstrijd tegen Legemeervogels 2 in 
Uithoorn werd het 11-10.

Legemeervogels nam al snel 
een 31 voorsprong, maar 
halverwege de eerste helft 
kwam ZSC langszij, 33. Tot 
aan de rust ontspon zich 
een gelijkopgaande strijd, 
waarin de thuisclub telkens 
een voorsprong wist te ne
men. Bij rust keek ZSC tegen 
een 5-4 achterstand na. Na 
de doelwisseling boog ZSC 
een 6-4 achterstand om 

in 6-8 voorsprong. Nadat 
Legmeervogels was terug
gekomen tot 88 wist de 
thuisclub opnieuw twee 
doelpunten voorsprong te 
nemen, 10-8. In de slotfase 
kwam ZSC opnieuw langs
zij, 10-10. 

In de slotminuut ontnam de 
thuisclub ZSC een verdiende 
puntendeling, door 11-10 te 

scoren. ZSC kan terugzien 
op een goede wedstrijd, die 
vaak gehinderd werd door de 
sterke wind. Bovendien had
den de Zandvoortse dames 
pas een keer getraind, waar
door er van een geoliede ma
chine nog geen sprake kon 
zijn. Ondanks de nederlaag 
hebben de ZSCdames zeker 
mogelijkheden.

De Zandvoortse doelpun
ten werden gescoord door 
Romena Daniels (4), Laura 
Koning (3), Martina Balk, 
Sjaan ter Wolbeek en Naomi 
Caspers.  

25 jaar stal de naaldenhof 

Wereldrecordpoging 
tennis voor het goede doel

Afsluitende Aqua disco met 
record aantal deelnemers

ZsC heren sluiten competitie af met overwinning

Stal de Naaldenhof

Aquadisco | Foto: Leo Miezenbeek

Winnende werper Tjeerd Buis

paardensport

tennis zwemmen

softbal

In het weekend van 5 en 6 september opent  Stal de Naalden-
hof haar deuren, en stallen, om het 25 jarige bestaan dan de 
manege te vieren. Geïnteresseerden zijn van harte welkom 
om een kijkje te nemen. Ervaar de gastvrije sfeer, bezoek de 
authentieke stallen en merk hoe fijn het is om ontspannen 
bezig te zijn met paarden in een prachtige omgeving. 

Dennis Schrader en Bart Hendriks gaan proberen in het 
Guinness book of World Records te komen. Op donderdag 
10 september aanstaande vanaf 08.00 uur zullen zij probe-
ren om het wereldrecord onafgebroken tennissen te ver-
breken. Op dit moment staat dat nog op 27 uur, op naam 
van twee Limburgse heren. De beide Zandvoortse heren 
zijn van plan om er 36 uur van te maken en dat zou dan op 
vrijdag 11 september om 20.00 uur het geval moeten zijn.

Het seizoen van de Zandvoortse4daagse zit er weer op. Afge-
lopen vrijdag werd het laatste evenement, de zwem4daag-
se, afgesloten met de Aqua Disco, traditioneel aan het einde 
van de slotavond van de zwemvierdaagse. Maar liefst 375 
deelnemers bedankten de organisatie voor weer een top-
evenement, wat de zwemvierdaagse genoemd kan worden.

De laatste wedstrijd van het seizoen heeft de heren van ZSC de derde overwinning in de 
derde klasse gebracht. Volkomen ontspannen speelden onze plaatsgenoten alsof ze nooit 
anders hadden gedaan en verpulverden de heren van de nummer 5 van de ranglijst AMVJ-
US met 18-9. Dat was voldoende om niet direct te degraderen. 

Vijfentwintig jaar geleden na
men Heleen en Pluis Lindeman 
een manegebedrijf over in ge
heel vervallen staat. Er stond 
nog een enkel paard, een ver
dwaalde ruiter liep er rond, 
de boxen hingen van ellende 
in elkaar en het complex was 
toe aan een grondige opknap
beurt. Heleen, een fanatiek 
dressuuramazone, wist kwa
liteit en gezelligheid samen te 
brengen in een prachtig lan
delijk gelegen paardenbedrijf 
midden in de Randstad. 

Open Stal
Wilt u ook eens ervaren hoe 
het voelt op een paardenrug 
te zitten? Nou, dat kan tijdens 
de Open Staldagen. Er worden 
gratis kennismakingslessen 
gegeven voor mensen met 

Om aan zo een recordpoging 
te kunnen beginnen moeten 
er een aantal zaken van te
voren geregeld zijn. Zo moet 
er bijvoorbeeld constant een 
arts of verpleegkundige aan
wezig zijn. Ook moeten er 
personen aanwezig zijn die 
als getuige willen optreden. 
Burgemeester Niek Meijer 
en wethouder Gert Toonen 
hebben zich al als getuige 
aangemeld.

De plaats van handeling is 
de tennisbaan van Nieuw 
Unicum aan de Zand voort
selaan. Het gaat natuur
lijk niet alleen om het we

“Het is allemaal perfect gelo
pen ondanks het grote aan
tal deelnemers. Iedereen was 
super tevreden en komt, bij 
leven en welzijn, volgend jaar 
weer meedoen. Tevens zijn 
wij dankbaar voor de inzet 
van onze vrijwilligers, anders 
is zo een evenement niet te 

TIW/Survivors uit Diemen, 
medekandidaat voor een 
plaats in de 4e klasse, moet 
nog een inhaalwedstrijd 
spelen en komt bij verlies 
op gelijke hoogte met onze 
plaatsgenoten. Dan zal waar

en zonder rijervaring. Ruiters 
die ‘droog’ willen oefenen of 
hun houding op het paard 
willen leren verbeteren, kun
nen terecht op de houding en 
zitsimulator. Tevens zullen er 
allerlei demonstraties wor
den gegeven, waarbij u zult 
zien met hoeveel plezier de 
ruiters met hun paarden aan 
het werk zijn. 

Op de zaterdagavond van 
19.30 tot 22.00 uur worden er 
speciaal voor de volwassenen 
shows gegeven. Zondag zijn 
er kennismakingslessen in de 
ochtend, waarbij om 12.30 uur 
het showprogramma start. 
De toegang is gratis. Stal de 
Naaldenhof, Zuidlaan 51 in 
Bentveld,  tel. 023-5243959. 
www.staldenaaldenhof.nl

reldrecord, het duo wil met 
hun poging proberen € 7.500 
op te halen voor de stichting 
Vrienden van Nieuw Unicum. 
Deze wil het bedrag gebrui
ken om de jaarlijkse boot
tocht van 2010 te bekosti
gen. Deze boottocht maakt 
het voor 24 patiënten van 
Nieuw Unicum mogelijk om 
eens te genieten van een 
bootvakantie. Dankzij giften 
uit het Zandvoortse bedrijfs
leven hebben de heren nu al 
een bedrag van € 1.000 mo
gen ontvangen. Tijdens de 
poging hebt u alle gelegen
heid om ook uw financiële 
bijdrage te leveren.

sturen. En last but not least 
natuurlijk onze sponsors die 
financieel hebben bijgedra
gen tot het succes van dit 
seizoen”, aldus de organisa
tie. De voorbereidingen voor 
het komende seizoen zijn 
nog net niet gestart maar 
het scheelt heel weinig!

schijnlijk een beslissingswed
strijd uit moeten maken wie 
van de twee degradeert.

Onverklaarbaar vond het 
groepje trouwe supporters 
de opstanding van de Zand

voorters. Echter werper Tjeerd 
Buis en zijn team spelden vol
komen vrij van enige druk een 
puike wedstrijd met vooral in 
de vijfde inning een zeer ge
concentreerde slagploeg die 
punt na punt scoorde en waar 

iedereen minimaal één keer 
aan slag kwam. Nu moet wel 
gezegd worden dat een aan
tal punten op het conto van 
een zo nu en dan blunderend 
veld van AMVJ bijgeschreven 
kon worden, maar toch! Han 
van Soest, deze wedstrijd 
functionerend als coach, be
greep er ook niets van: “Na de 
gewonnen eerste wedstrijd 
nu dan ook de laatste. En dan 
de manier waarop! Niet nor
maal.” Van Soest was echter 
de thuiswedstrijd tegen RCH
Pinguins 2 even vergeten. Die 
werd voor de zomerstop met 
8-7 winnend afgesloten dus, 
ere die ere toekomt, zijn er 
drie gewonnen wedstrijden 
te noteren dit seizoen. De 
heren rouwen echter niet 
om een eventuele degrada
tie want over het algemeen 
zijn ze het met elkaar eens 
dat deze klasse eigenlijk een 
klasse teveel is.

Accountantskantoor   
 Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding  
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Beach Club Tien
Behind the Beach bike rentals
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Harocamo 
Hoogheemraadschap van Rijnland

adverteerders
Laurel & Hardy
Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer
OHD
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Pure & Simple
QuatroBT
Riche aan Zee
SaniDump
Selekt Mail
Smulhouse Allessandro
Stox
Studio 118 Dance
Thalassa Strandpaviljoen 18
Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
V.o.f. Cocarde
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik Omaco Makelaars
Versteege’s IJzerhandel
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…
Weenink, huisarts
Zandvoort Optiek
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De Mobiliteitsdag op het Circuit Park Zandvoort was een geweldige belevenis. Zeker 

is dat de weersomstandigheden fantastisch waren en het voor iedereen, deelnemer 

of toeschouwer, gewoon een heerlijk ontspannen evenement was waar volop van 

genoten werd. 

Zonovergoten mobiliteitsdag groot succes

Zandvoort wisten elkaar deze 

dag van de mobiliteit feilloos 

te vinden in één grote orga-

nisatie. 

Voor de tweede maal orga-

niseerden zij een evenement 

voor iedereen in Zandvoort 

die zich voortbeweegt in een 

rolstoel, scootmobiel, rolla-

tor of iets anders. Landelijk 

wordt deze dag genoemd: 

‘Mobiliteitsdag’. Het werd in 

Zandvoort een dag waarbij 

mensen konden deelnemen 

aan een behendigheids-

parcours, een rolstoelrace 

(handmatig & elektrisch), 

een scootmobielrace en een 

rollatorrace. De diverse races 

werden professioneel bege-

leid door een team vrijwillige 

racedeskundigen, speaker 

Klaas Koper en de professi-

onele man met de vlag: Ben 

Zonneveld. Een behendig-

heidsparcours werd in de 

ochtenduren gedaan door 

5 239 11Actueel Actueel Cultuur Sport
‘Ook Zandvoort’
bundeling van
krachten

Stel uw vraag
aan de politiek

Kunstkracht 12
officieel van start

Kampioenschap
Swift cup beslist

5e jaargang • week 37

10 sept 2009
Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld

www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 
Zandvoortse 

De Mannetjes

Spoorweg gesloten
i.v.m. onderhoud

‘Misschien is de scootmobiel 

dan een goed alternatief’

door Agaath de Goede

Maandag 7 september 2009 

stond Zandvoort letterlijk 

in het teken van rollen, rij-

den en duwen, maar vooral 

van mobiliteit . Pluspunt, 

Stichting Zorgcontact, Nieuw 

Unicum, woningcorporatie 

de Key (sponsor), gemeente 

Zandvoort en Circuit Park 

vele deelnemers, die daarmee 

hun vaardigheden met hun 

vervoermiddel konden testen. 

Aan alle deelnemers werd 

een heerlijke lunch aangebo-

den. Een enorme schare van 

vrijwilligers zorgden voor een 

perfect georganiseerd feest, 

waarbij het eigenlijk aan niets 

ontbrak. Na de lunch werd er 

in de verschillende races fana-

tiek gestreden om de prijzen 

en ereplaatsen. Willy Verwijs 

werd winnaar van de hinder-

nisrace, terwijl Annemarie 

Berghuis op onnavolgbare wij-

ze in de rolstoelrace de sterk-

ste was. Bas van der Peet had 

blijkbaar de allerbeste scoot-

mobiel in handen, want hij 

legde met vaardige stuurbe-

wegingen beslag op de eerste 

plaats in de scootmobielrace 

en mocht ook de wisselbeker 

in ontvangst nemen. 

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Week 37 :
• Schwarzkornbrood, zeer 
donker volkoren  met aan de 
buitenzijde een vlok € 1,25 
• Vegetarisch 
 Pizza broodje € 1,95 

week 38 :
• Fijn volkoren, licht volkoren  
 zonder hele korrel € 1,75 
• 4 Vanille Mufins € 4,95

Stap ook eens binnen voor  
een lekker belegd broodje  
met één van onze heerlijke 
ambachtelijke salades en  

een lekker kopje kofie

14 september 
– 

Extra Raadsvergadering

De commissie Raadszaken en de commissie 

Planning en Control vergaderen binnenkort.

De complete agenda vindt u in 

de gemeente-advertentie. 

Bas van der Peet winnaar aan de finish

vervolg op pagina 4
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort

Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Ook voor hippe 

kinderbrillen bent 

u bij ons aan het 

juiste adres!

Nieuw in Zandvoort!

Maatwerk in verre reizen 

naar Afrika, Azië en  

Latijns Amerika

www.stolktravel.nl 

Bezoekadres: Hogeweg 56 D
2042 GJ  Zandvoort

Tel: 023-5712030

Dinsdagmiddag 8 september nam burgemeester Niek 

Meijer het voortouw en boorde in de gevel van Café Neuf 

de eerste schroef in het KVU-bordje met huisregels. Een 

duidelijke stap naar veilig uitgaan in Zandvoort zoals de 

werkgroep KVU-Zandvoort die voorstaat. 

Kwaliteitsmeter Veilig 
Uitgaan definitief ingevoerd

lijk veiligheidsbeleid en ook 

in Zandvoort heeft uitgaan 

door de grote hoeveelheid 

horeca permanente aan-

dacht nodig. Verwacht wordt 

dat de Kwaliteitsmeter Veilig 

Uitgaan (KVU) in Zandvoort 

een goede kans van slagen 

heeft. Dezelfde borden met 

pictogrammen die de huis-

regels van de gemeente 

Zandvoort uitbeelden, zijn 

inmiddels beschikbaar voor 

alle horeca gelegenheden die 

aangesloten zijn bij de KVU. 

De officiële handeling werd 

verricht in het bijzijn van 

wijkagent centrum Henk 

Kommer, Raymond van 

Duijn, voorzitter Horeca 

Nederland afd. Zandvoort 

en Marianne de Bruijn, Carlo 

Cramer, Pascal Spijkerman, 

Beleidsadviseur Openbare 

Orde & Veiligheid van de ge-

meente Zandvoort.

Veilig uitgaan valt landelijk 

gezien niet meer weg te 

denken uit een gemeente-
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Sire spotjes op TV. Filmpjes 

van de overheid. Ze waar-

schuwen ons voor de meest 

enge dingen. Soms terecht. 

Vaak ook onterecht en be-

moeizuchtig. Dit keer wordt 

asociaal gedrag aan de kaak 

gesteld. Waarbij vooral aan-

dacht voor ons belgedrag.  

Laten we eerlijk zijn: de 

mobiele telefoon is een uit-

komst. Dat heel Nederland 

een mobieltje heeft is overal 

te horen. Luid en duidelijk. 

En daar wordt, terecht, aan-

dacht aan besteed. Ik vind 

het onbeschoft als je dóór 

blijft bellen als je aan de 

kassa staat om te betalen. Zo 

vind ik ook het luidruchtige 

gekwek, lopend als je bood-

schappen doet, erg storend. 

En waar gaat het helemaal 

over… “Ik sei nog tege Jan, 

ken dat niet anders? Se moge 

toch wel ferondestelle dat 

Silfie pech hep gehad met 

d’r huwelijk.” En dat ‘gesprek’ 

gaat maar door. “O, nou ik tog 

bij Hein ben. Sal ik dan effe 

brood mee neme?”

Ooit in de trein gezeten waar 

ik van haver tot gort de lief-

desperikelen aan moest ho-

ren van ene Annie! De trein 

zat tjokvol. Verhuizen naar 

een andere plaats kon ik niet. 

Er werd een beetje lacherig 

over gedaan in de coupé 

maar niemand zei iets. Het 

is een kleine moeite om te 

zeggen: “Sorry, ik bel je straks 

even terug.” Of, bij dringende 

gesprekken, je af te zonderen. 

En vooral zacht te praten. 

Laatst dacht ik dat een me-

vrouw last had van één of 

andere stoornis. Lachend 

wandelde ze over straat. Luid 

in zichzelf pratend. Het bleek 

echter dat ze in ‘gesprek’ was. 

Doordat ze een oortje in had, 

merkte ik haar telefoontje 

niet op! Zelf ben ik een kei 

in het sms-en. Werkt perfect 

en je stoort niemand. Het 

geluid even op ‘stil’ zetten is 

ook een optie waar 

nooit aan wordt ge-

dacht… Sorry, ik word 

gebeld… Mag ik deze 

column even stop 

zetten? … bedankt 

voor het wachten! 

cartoon Hans van Pelt

Belgedrag

column
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de gemeentelijke en rijksmo-

numenten van Zandvoort.

Speciaal voor deze middag 

is een wandelroute gemaakt 

langs plaatsen waar gebou-

wen hebben gestaan die 

verdwenen zijn en gebou-

wen die straks eventueel zul-

len gaan verdwijnen uit het 

Zandvoortse straatbeeld. Bij 

genoeg belangstelling is er 

een gids die de (s)loop wan-

delroute begeleidt en het 

een en ander vertelt over de 

geschiedenis van Zandvoort. 

De wandelroute is gratis bij 

het Gemeenschapshuis af te 

halen. Voor degene die zater-

dag 12 september niet aan-

Tijdens de Open Monumentendagen 2009, zaterdag 12 september, zullen de Zandvoortse 

cultuurhistorische verenigingen met een digitale dia- en fotopresentatie hun dorp op de 

kaart zetten. De betreffende verenigingen zijn: Genootschap Oud Zandvoort, Bomschuit 

Bouwclub, Folklorevereniging ‘De Wurf’, de Babbelwagen, Juttersmu-ZEE-um, stichting Bun-

kermuseum Zandvoort, Historische werkgroep AWDuinen, stichting Bouw Bomschuit i.o. 

Historisch Zandvoort op de kaart 

door Nel Kerkman

In de zaal van het Gemeen-

schapshuis is een kleine 

presentatie waar bezoekers 

alles te weten kunnen ko-

men over verdwenen tra-

dities en gebruiken en het 

verdwijnen van markante 

gebouwen zoals onder an-

dere het Gemeenschapshuis 

zelf. Tevens is op oude histo-

rische plattegronden goed 

te zien hoe Zandvoort is ont-

staan. Daarnaast grijpen de 

gezamenlijke verenigingen 

het thema aan om bepaalde 

monumenten op de kaart te 

zetten en het publiek te infor-

meren over de archeologie en 

Rug aan rug woningen aan de Prinsesseweg  Foto: Archief Genootschap Oud Zandvoort

De jubilaris bij haar olijfboom

wezig kunnen zijn, is deze 

leuke route op zondag 13 sep-

tember te verkrijgen bij VVV 

Zandvoort, Bakkerstraat 2b 

en het Zandvoorts Museum, 

Swaluëstraat 1.

De gezamenlijke presen-

tatie zal om 13.30 uur op 

een ludieke wijze in het 

Gemeenschapshuis, Louis 

Davidsstraat 17, geopend wor-

den. Verder zijn de verenigin-

gen aanwezig die deel uitma-

ken van ‘Behoud Zandvoorts 

Cultureel Erfgoed’ (BZCE). 

Het Gemeenschapshuis  

is van 13.30 uur tot 17.00 uur 

geopend en iedereen is wel-

kom.

Afgelopen zondag was de mooie Antoniuskerk aan de 

Sparrenlaan in Aerdenhout tot op de laatste plaats gevuld. 

Familie, vrienden en parochianen waren aanwezig om de 

viering bij te wonen van het zilveren jubileum van pastor 

Clementine van Polvliet. Haar eerste woorden waren dan 

ook: “Wat een mensen!”

Van Polvliet werd door diver-

se sprekers geprezen om haar 

warmte en toewijding. “Dat 

moet ook wel want 25 jaar 

pastoraal werk doe je niet 

zomaar”, aldus haar medece-

Zilveren jubileum pastor Clementine van Polvliet

lebrant pastor Dick Duijves. 

Ook was te horen dat men in 

Aerdenhout nogal sceptisch 

was over haar aanstelling. 

“Ten eerste geen priester en 

dan ook nog een vrouw?”, 

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier

 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort

 T: 023 – 57 40 330 • F: 023-57 16 865 

 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut

 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8

Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

waren de eerste reacties op 

haar aanstelling in 1984. Die 

scepsis is allang overgegaan 

in grote waardering voor het-

geen waar zij voor staat en 

wat zij doet. 

Clementine van Polvliet is 

ook nog een begenadigd kun-

stenaar. Met name maakt zij 

inspirerende beelden en één 

daarvan, een olijfboom, kreeg 

zij in brons gegoten als ca-

deau van de beide parochies. 

“Olijfboom, olijfolie en olijven 

komen meerdere malen voor 

in de bijbel en zijn van levens-

belang in het Heilige Land”, 

aldus de jubilaris. Na afloop 

van de viering werd haar nog 

een receptie in de tuin van de 

kerk aangeboden waar ieder-

een de gelegenheid kreeg om 

haar te feliciteren.

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten

dankbetuiging

burgerlijke stand
29 AUGUSTUS - 4 SEPTEMBER 2009

Geboren: 

Coskun, zoon van: Miezenbeek, Mandy.

Kiki, dochter van: Schmidt, Hans en: van der Neut, Manja.

Destiny Spring, dochter van: Lotterman, Gerriet en: 

Driehuizen, Donna Klara.

Ondertrouwd: 

Paap, Hendrik Adriaan en: Nederpelt, Brigitte Cornelia 

Johanna.

Gehuwd: 

van Roode, Sebastiaan Anthonius en: Heierman, Sira. 

Overleden: 

Kauling geb. Slikker, Marie Guurtruida, oud 87 jaar.

Bolle, Leo Karel, oud 63 jaar.

Brand, Leendert, oud 69 jaar.

der Nederlanden, Hilda Maria, oud 70 jaar.

Trappel geb. van den Berg, Neeltje, oud 87 jaar.

KOMENDE ZONDAG 

Protestantse gem. Zandvoort, 

Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, 

Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

kerkdiensten 

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
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restaurant aan het strand

waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07

www.clubnautique.nl

Reserveren:023-5713200

www.beachclubtien.nl

Keuken dagelijks geopend 

U bent van harte welkom

“Ik heb veel gekregen in mijn leven
 Een man, kinderen, een kus op m’n mond
 en een kamer die altijd met bloemen stond.”

Intens verdrietig, maar met grote dankbaarheid voor alles
wat zij voor ons en vele anderen heeft betekend, geven wij
u kennis van het overlijden van

Elisabeth Willempje 
Rekkers-van der Sloot

Bep

Zij is 86 jaar geworden.

Krimpen aan den IJssel: Th. Rekkers
Breda: Carla en Leo
Amsterdam/Lochem: Theo en Antoinette

Daan
Krimpen aan den IJssel: Linda en Peter

Ties
Aage

Breda: Sandra en Joost
Eva en Sarah

Breda: Cindy
Tim en Roos

28 augustus 2009

Omnium 47
2924 XJ  Krimpen aan den IJssel

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken 

voor de overweldigende belangstelling na het 

overlijden van mijn man, onze vader en opa

Piet Drommel

Familie Drommel

Na een leven vol toewijding en zorg is na een

korte ziekte rustig ingeslapen

Julie Josephine

van Duijn - Kranz

weduwe van Arend van Duijn

        Hamborn,                         Haarlem,

     8 maart 1912            6 september 2009

Onze dank gaat uit naar het verplegend

personeel van verpleeghuis Overspaarne,

Kurassiersstraat 2 te Haarlem

voor hun liefdevolle verzorging.

 

Uit aller naam

Truus en Adolf

Correspondentieadres:

T.J. van Duijn

Willem Kloosstraat 1

2041 BKZandvoort

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donder-

dag 10 september van 19.00 tot 20.00 uur in het

Yarden uitvaartcentrum Kennemerland, Zijlweg

183 te Haarlem.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag

11 september in crematorium Westerveld, Duin

en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis. Tijd van

samenkomst 10.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in

de ontvangkamer van het crematorium.

Met liefdevolle herinneringen aan alles wat hij voor ons is 
geweest, geven wij u kennis van het overlijden van onze 
dierbare vader, opa en vriend 

Johannes Daniël van Maris 

Hans 
gehuwd geweest met Rie Beute £"

oud-Korpschef van Politie te Zandvoort 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

Drager van het Verzetsherdenkingskruis 

18 november 1920                                         8 september 2009 

Leiden: Marijke van Maris 
Manuel 

Rotterdam: Carla van Maris 
Otto Hoekstra £"

Haarlem: Willy van Maris 
Jurjen Beumer 
Sara en Mattijs 
Femke en Jeremy 

Zandvoort: Jan van den Bos 

Delft: Riet Bollée 

Correspondentieadres: 
Primuladuin 1 
2318 XH  Leiden 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 11 september 
van 19.00 tot 19.45 uur in het Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, 
Tollensstraat 67 te Zandvoort. 

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 14 september 
om 14.00 uur in de Protestantse Kerk, Kerkplein te Zandvoort. 

Aansluitend volgt de crematie om 16.00 uur in het crematorium 
Haarlem, Vergierdeweg 271 te Haarlem-Noord. 

Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren. 
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Sinds enkele weken is het thema ZANDVOORT SCHOON!? prominen-

ter aanwezig in het centrum van het dorp. In het niet aflatend streven 

om het belang van een schone leefomgeving te benadrukken is de rei-

nigingskar weer van stal gehaald. Dagelijks maakt  een medewerker 

hiermee te voet een ronde langs druk belopen delen in het centrum. 

Alles wat ondanks de aanwezigheid van de talloze afvalbakken op 

straat terecht komt zal door hem worden verwijderd. Tegelijkertijd 

wordt dan divers straatmeubilair gereinigd. Op deze manier hoopt de 

gemeente aan inwoners, ondernemers en bezoekers het belang van 

een schone leefomgeving onder de aandacht te brengen. 

Voor meer informatie, suggesties of ideeën: bel de reinigingscontro-

leur op nr. 023-5740100.

Zo kan iedereen een bijdrage leveren aan het project ZANDVOORT 

SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!? neemt een loopje met afval  

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

ode rond 29 september Sint 

Michielszomertje genoemd. 

In het noorden van Amerika 

heet mooi nazomerweer 

Indian Summer. Hoe het alle-

maal genoemd wordt, is om 

het even. Laat de oudewijven-

zomer maar komen!

Kerk open

Ook dit jaar is de Pro test antse 

kerk op zaterdag 12 septem-

ber tijdens de monumenten-

dag geopend. De kerk staat al 

eeuwenlang op dezelfde plek. 

Hoe lang is niet precies be-

kend, maar de kerkklok heeft 

een inscriptie uit 1493. De 

kerk en de toren zijn diverse 

keren verbouwd. De ‘nieuwe’ 

toren die in 1618 verrees, is 

een rijksmonument en is 

één van de oudste bouw-

werken van Zandvoort. 

Maar iemand die veel meer 

over de geschiedenis en 

het interieur kan vertel-

len is Siem v.d. Bos. Van 11.00 

tot 16.00 uur staat hij in de 

Protestantse kerk klaar om u 

rond te leiden.

Zandvoorts Museum 
Het museum is altijd in het 

weekend geopend maar 

speciaal tijdens de open mo-

numentendagen is het gra-

tis toegankelijk. Doe er uw 

voordeel mee want buiten 

de normale historische ex-

positie over Zandvoort kunt 

ook de nieuwe tentoon-

stelling Kunstkracht 12 van 

BKZandvoort gratis bezich-

tigen. 

Zandvoort schoon?
Waar kan je als toerist je 

klacht kwijt als er iets niet 

schoon is? Bij de krant! 

Maandagochtend belde 

een mevrouw uit Heerlen 

naar de redactie. De me-

vrouw was duidelijk naar 

een luisterend oor op 

zoek. “Als treinreiziger uit 

Heerlen kwam ik op station 

Zandvoort aan en moest no-

dig naar het toilet. Dat was 

een grote smerige bende! 

Een schande voor ‘het visi-

tekaartje van Zandvoort’, 

wat het station toch echt 

wel is. Een paar jaar geleden 

kwam ik ook met de trein 

naar Zandvoort. Toen was 

er nog een toiletjuffrouw 

en was het perfect schoon. 

Nu is de toiletjuffrouw 

vervangen door betaalau-

tomaten (0,50 per toilet).” 

Bij dezen hebben we aan 

haar verzoek voldaan. We 

spelen de bal door naar 

degene die daarover gaat. 

Hopelijk heeft de mevrouw 

uit Heerlen nog wel ‘Zin in 

Zandvoort’.

Geen vuilnisbakken

Een plaatsgenoot vroeg 

zich via een e-mail af 

hoe  lang het nog duurt 

voordat de verdwenen 

vuilnisbakken voor het 

Sunparks hotel worden 

vervangen. “Aangezien 

we het altijd hebben over 

een Schoon Zandvoort?!, 

ben ik benieuwd hoe het 

er uit zal zien na de A1GP. 

Waarschijnlijk komen deze 

bakken er van het najaar 

weer te hangen, als het lek-

ker rustig wordt in ons scho-

ne Zandvoort”, schrijft hij. 

Nu hebben we helaas geen 

A1GP meer in Zandvoort, dat 

heeft de schrijver van de e-

mail klaarblijkelijk gemist, 

maar gelijk heeft hij wel. Die 

bakken hadden er natuurlijk 

allang moeten hangen.

Onderzoek
De gemeente is gealarmeerd 

door roestvorming van de 

stalen vlaggenmasten bo-

ven  gebouw De Rotonde. 

Tijdens een onderzoek zijn 

de stalen bollen op de top 

van de masten bekeken en 

de verbindingen blijken her 

en der gevaarlijk doorge-

roest. Volgende week zal één 

van de palen worden afge-

zaagd om te bekijken hoe de 

paal er aan toe is. Als het no-

dig is, vervangt de gemeente 

in de komende periode alle 

masten. Dat zal nog een 

behoorlijk ingrijpende klus 

zijn want alle masten zijn 

ingemetseld in kolommen 

die in het gebouw eronder 

doorlopen.

Gestopt
Medisch Netwerk, dat elk 

zomerseizoen ervoor zorgt 

dat bewoners en toeris-

ten terecht kunnen bij de 

huisartsenpost en de EHBO 

post in gebouw de Rotonde, 

maakt melding dat inmid-

dels de huisartsenpost niet 

meer aanwezig is. Met een 

oudewijvenzomer in het 

verschiet kan men tot 16 

september voor adequate 

handelingen en informatie 

over andere hulpdiensten 

zoals strandpolitie, ambu-

lancediensten, artsen en 

tandartsen bij de EHBO post 

terecht.

Oude wijven
Een periode met mooi na-

jaarsweer wordt ook wel ‘ou-

dewijvenzomer’ genoemd. 

Deze term is afkomstig uit 

de Noordse en Germaanse 

mythologie en is terug te lei-

den tot de vrouwelijke wa-

tergeest met lange witte ha-

ren. Later werd de uitspraak 

toegeschreven aan oude 

breiende vrouwen en aan 

veldspinnen die bij rustig 

nazomerweer de bekende 

lange draden spannen. In 

Nederland en Vlaanderen 

wordt een zomerse peri-

‘Ook Zandvoort’ is een gloednieuw samenwerkingsverband tussen De Key, Nieuw Unicum, 

ZorgContact, de gemeente Zandvoort en Pluspunt. De Mobiliteitsdag 2009, afgelopen 

maandag, is als startsein gekozen voor de nieuwe aanpak bij steun en hulp in de gemeente 

Zandvoort. 

‘Ook Zandvoort’ is gevestigd in het gebouw van Pluspunt Noord

‘Ook Zandvoort’ presenteert 

zich als steunpunt voor de 

hele gemeente, de hele ge-

meenschap, dus voor ieder-

een. Hoe? Door klaar te staan 

en daadwerkelijk  steun te 

bieden aan iedereen die 

een steuntje in de rug kan 

gebruiken. Zo worden er 

bijvoorbeeld ervaringen uit-

gewisseld in het Alzheimer 

café en kunnen familieleden, 

mantelzorgers en andere 

betrokkenen de hoognodige 

know-how delen. Er worden 

spreekuren geregeld voor 

bloed prikken of bij Loket 

Zandvoort, de wijkagent, de 

wijkmeester of de sociale 

raadslieden.

Tijdens de tweede mo-

biliteitsdag heeft  ‘Ook 

Zandvoort’ zich fors gema-

nifesteerd. Mobiliteit houdt 

‘Ook Zandvoort’ wordt uniek steunpunt 

voor de hele gemeente

beweging in en dat geldt he-

lemaal voor ‘Ook Zandvoort’. 

Het maakt duidelijk dat 

Zandvoort meer heeft te bie-

den dan zon, strand, zee en re-

creatie. Dat Zandvoort meer 

is dan een badplaats alleen. 

En dan is er natuurlijk de 

Belbus die ouderen, door 

de hele gemeente, haalt en 

brengt voor artsenbezoek, 

familiebezoek, boodschap-

pen doen, ga maar door. Zo 

wordt de mobiliteit van ou-

deren, of zij die wat slechter 

ter been zijn, in stand ge-

houden. Elke donderdag kan 

men voor het steunpunt in de 

Flemingstraat om 14.00 uur 

instappen. Adviezen voor een 

gezonde levensstijl? Er komt 

een themabijeenkomst. Men 

kan op donderdag deelnemen 

aan de dagverzorging. 

Het is eigenlijk te veel om op 

te noemen. Een steunpunt 

voor het hele dorp, duidelijk 

en gemakkelijk. Binnenkort 

worden er meer activitei-

ten, die nu op stapel staan, 

uitgevoerd. Het steunpunt 

is in ontwikkeling! Handig 

om te weten is dat er over 

enkele maanden een boei-

ende en instructieve web-

site van ‘Ook Zandvoort’ on-

line komt. Daarop staat alles 

wat deze organisatie wil en 

kan betekenen voor de hele 

Zandvoortse gemeenschap. 

Als u niet zo snel in de weer 

kan zijn met muis en com-

puter, gaat u gewoon even 

langs in de Flemingstraat 55, 

bij de vestiging van Pluspunt 

Noord. U kunt ook bellen met 

023–5740355 of mailen naar: 

n.lindeboom@pluspuntzand-

voort.nl.

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Zie pagina 10

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. Mocht het onverhoopt een keer 
gebeuren dat u de krant niet heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: Printing People Design
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Gevraagd voor de donderdag

doktersassistent/medisch secretaris 

m/v

voor administratieve taken 

aantal uren in overleg

Sollicitaties graag binnen twee weken naar:

Bart van Bergen, huisarts

Pasteurstraat 10

2041 VA Zandvoort

Voor info: Riet Tak, praktijkondersteuner

tel. 023-5719507 (dinsdag t/m vrijdag)

• Centrale balie Gemeente Zandvoort

• Bruna Balkenende (Grote Krocht)

• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)

• Pluspunt Noord (Flemingstraat)

• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

vervolg - pagina 1   Mobiliteitsdag

Spaarnetown Jazzband

Tussen de verschillende on-

derdelen door was er het 

ingetogen optreden van de 

Spaarnetown Jazzband die 

met hun viermans bezet-

ting voor prima entertain-

ment zorgde. Dat er ook nog 

bekende Zandvoorters tegen 

elkaar streden was leuk om 

naar te kijken. Een echte 

race werd het niet, omdat 

niemand eigenlijk echt de 

zege wilde opeisen. Ze had-

den allemaal moeite om 

de aan hen toevertrouwde 

scootmobielen of andere 

voertuigen echt in bedwang 

te houden en geen brokken 

te maken. 

Tot slot kwamen alle deel-

nemers in een gezamenlijke 

race aan de start, wat voor 

velen een leuke bijkomende 

verrassing was. Wat een elek-

trisch geweld ging daarbij 

van start. 

Leveranciers van rolstoelen, 

scootmobielen en rollators 

als: Care 2 Move, Quingo en 

Beter Mobiel keken met vak-

kundige ogen toe of alles wel 

goed zou aflopen. Na afloop 

was er het optreden van 

de eigen band van Nieuw 

Unicum, de Bos Band. Zij ga-

ven in ieder geval een zeer 

gedegen en plezierig optre-

den en zorgden voor een 

lekker luidruchtige sfeer. De 

hele organisatie was goed 

geregeld en men kan terug-

kijken op een zeer geslaagd 

evenement. 

Afhaalpunten
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Zandvoort

Dr. J.G. Mezgerstraat 135 

ROYAAL en LUXE 4-kamer PENTHOUSE, groot circa 140m2, 
gelegen op de 3e etage -en tevens hoogste- met een 
fraai uitzicht. Het biedt u alle woonconform door de zeer 
ruime living met het zonnige terras op het zuid oosten, 
de 3 slaapkamers, de masterbadkamer, de gastenbadka-
mer en de berging in de onderbouw. Tevens is er een dub-
bele garage separaat te koop. Vanzelfsprekend beschikt 
het complex over een LIFT. Het ligt nabij het centrum, het 
NS-station en op loopafstand van het strand.

Bijzonderheden:  
• Fraai, ruim appartement met mooi uitzicht, 
 groot ca. 140m2 excl. terras;
• Gelegen op de hoogste etage, dus géén bovenburen;
• Op loopafstand van het strand gelegen;
• Geheel voorzien van dubbel glas;
• Vraagprijs garageboxen € 27.500,= p.s.; 
• Servicekosten €  285,53 per maand, bouwjaar 1990;
• Zie voor digitale plattegronden en meer informatie
 www.greevenmakelaardij.nl.

KIJKDAGEN: 
• Donderdag 17 september a.s. van 19:30 tot 20:30 uur
• Zaterdag 19 september a.s. van 11:00 tot 13:00 uur
UNIEKE KANS: De internetverkoop bij opbod vindt plaats op DONDERDAG 24 SEPTEMBER van 
17.00 TOT 18.00 UUR via Bieden en Wonen. Deelnemers dienen zich uiterlijk maandag 21 septem-
ber a.s. te hebben ingeschreven. Voor deelname en informatie bent u bij ons van harte welkom!

Hoe werkt Bieden en wonen?
1) Bezichtig de woning

2) Inschrijven bij 
 Greeven Makelaardij

3) U ontvangt een inlogcode

4) De internetverkoop 
 bij opbod start

5) U koopt uw droomhuis voor 
 een transparante prijs!!

UNIEKE 

KANS!

Oude vraagprijs 

€ 439.000,= k.k.

Nieuwe VANAFPRIJS 

€ 349.000,= k.k.  

Greeven Makelaardij o.g. 

Louis Davidsstraat 15 

2042 LS  Zandvoort 

Telefoon: 023-57 39 234 
www.greevenmakelaardij.nl

 

Zandvoort

Van Lennepweg 105

A.s. donderdag en zaterdag kijkdagen. 
Modern, goed onderhouden hoekmaisonnette met 
terras (Z). Gelegen over 2 woonlagen met een 
verrassende living, een moderne keuken in L-opstelling,
 badkamer met douche, wastafel en toilet, 2 slaap-
kamers en een berging. Het is gelegen op loopafstand 
van het strand en is centraal gelegen ten opzichte van 
scholen, winkels,  het centrum, het NS station en de duinen. 

Bijzonderheden:  
• Hoekappartement zonder bovenburen;
• Starterslening is hier van toepassing;
• Lage servicekosten van € 78,93 per maand, 
• Bouwjaar 2000;
• Woonoppervlakte ca. 85 m2, vrije parkeermogelijk-

heden in de omgeving;
• Zie onze website voor digitale plattegronden.

KIJKDAGEN: 
• Donderdag 10 september a.s. van 19:30 tot 20:30 uur
• Zaterdag 12 september a.s. van 11:00 tot 13:00 uur

UNIEKE KANS: De internetverkoop bij opbod vindt plaats op DONDERDAG 17 SEPTEMBER VAN 
17.00 TOT 18.00 UUR via Bieden en Wonen. Deelnemers dienen zich uiterlijk maandag 14 sep tem ber 
a.s. te hebben ingeschreven. Voor deelname en informatie bent u bij ons van harte welkom!

INTERNETVERKOOP BIJ OPBOD

UNIEKE 

KANS!

Oude vraagprijs 

€ 249.000,= k.k.

Nieuwe VANAFPRIJS 

€ 199.000,= k.k. 

“Het komt aan op ervaring, kracht en een beetje geluk”, schalmde door de luidsprekers. 

Tijdens de finale van de Ironman competitie afgelopen zaterdag was het “nog nooit zo 

spannend is geweest”. Met z’n drieën lagen ze naast elkaar tijdens het zwemmen en het 

peddelen. Bart Fischer kwam als eerste het water uit. Hij won de competitie en daarmee 

niet de minste prijs, namelijk een ticket naar Australië aangeboden door Australian Holi-

days en Etihad Airways. 

De huisvesting van zowel het zorgcentrum Huis in de Dui-

nen als het schoolgebouw van het Gertenbach college 

voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw 

lijkt de enige oplossing die daarin verbetering kan bren-

gen. Beide gebouwen dateren uit de 50-er jaren.

Bart Fischer winnaar Iron Man 2009

Ondertekening voor de nieuwbouw

door Stephanie Vork

De Nederlandse Ironman 

competitie werd voor 

de vierde keer georgani-

seerd door de Australische 

Beachbar Skyline. Een 

Ironmanwedstrijd kan het 

beste vergeleken worden 

met een triatlon, alleen is 

wielrennen vervangen door 

peddelen op een surfbord. 

Voor Huis in de Duinen be-

tekent dat in hoofdzaak 

nieuwbouw met 116 op-

nameplaatsen, voor het 

Ironman 2009: Door harde wind, zware stroming en golfslag

Nieuwbouwplannen Huis in de Duinen 

en Gertenbach college in nieuwe fase

Zaterdag moesten de spor-

tieve deelnemers 200 meter 

zwemmen, 200 meter ped-

delen en 400 meter hard-

lopen op het strand. Naast 

26 mannen hadden 7 stoere 

vrouwen zich ingeschreven. 

De Iron Lady 2009, die ook 

een ticket naar Australië 

won, werd Lola Holsboer (uit 

Zandvoort) met een fantas-

tische tijd van 14,53 min., een 

Gertenbach college gaat 

het om nieuwbouw van 

een school voor het voort-

gezet onderwijs voor 200 

stuk sneller dan veel man-

nelijke deelnemers. Fischer 

(eveneens uit Zandvoort) 

won met de snelste tijd van 

14,06. 

Zwemmen en peddelen op 

een surfbord in de zee met 

zo’n harde stroming en zulke 

hoge golven is geen makke-

lijke opgave, daar moet je wel 

conditie voor hebben. Dat 

kunnen Douwe en Norbert 

(twee van de twaalf fina-

listen, uit Amsterdam) be-

amen. “Nooit meer!”, zeiden 

ze toe ze net uit het water 

kwamen. Volledig gebroken 

en uitgeput zaten de fina-

listen met een drankje in de 

bar van Skyline. Na wat bij-

gekomen te zijn zei Douwe: 

“Ik vind het een groot succes 

en eigenlijk toch wel voor 

herhaling vatbaar. Niet al-

leen omdat je een reis naar 

Australië kan winnen, maar 

ook omdat het mooi is dat 

je met je deelnamegeld het 

leerlingen. Het programma 

van eisen op hoofdlijnen is 

inmiddels bekend. Uiteraard 

worden ook de bijkomende 

voorzieningen als parkeren, 

openbare ruimte en ontslui-

tingswegen in de plannen 

opgenomen.

De daarbij betrokken par-

tijen, Woonzorg Nederland 

(eigenaar van de grond 

en gebouwen locatie Huis 

in de Duinen), Stichting 

Dunamare (exploitant van 

het Gertenbach college), 

Zorgcontact (exploitant van 

Huis in de Duinen) en de 

gemeente Zandvoort, teken-

den dinsdag 8 september 

een intentieovereenkomst. 

Daarin werd vastgelegd 

dat partijen ernaar streven 

goede doel steunt.” Het goe-

de doel wat gesteund wordt 

met dit evenement is stich-

ting WINS (Weeskinderen 

Indonesië naar School), voor 

het meebouwen aan een 

schoolgebouw in Tianyar 

op Bali. Het inschrijfgeld 

bedroeg € 15,- en daarmee 

steunden de deelnemers het 

project van WINS en konden 

zij aanschuiven bij de barbe-

cue. Douwe en Norbert mer-

ken op dat er weinig promo-

tie wordt gemaakt voor dit 

leuke evenement: “Het zou 

groter moeten zijn, het is 

jammer dat weinig mensen 

ervan af weten. Het is dat 

ik een flyer bij The Spot had 

gezien. Hoe meer mensen 

er mee doen, hoe meer geld 

er kan worden ingezameld 

voor het goede doel.”

Toch is er een mooi bedrag 

van € 2000,- ingezameld. 

Dankzij een grote hoeveel-

heid sponsors, de inschrijf-

gelden, baromzet, fooien 

en spontane giften van be-

zoekers in de collectebus. 

Skyline is tevreden over het 

Ironman evenement, over 

het opgehaalde bedrag en 

over de gezellige dag en 

avond. 

om op 1 februari 2010 een 

compleet  haalbaarheids-

onderzoek te hebben afge-

rond. Tussen de partijen is 

overeenstemming bereikt 

om zo’n studie te verrich-

ten met als doel om vast te 

kunnen stellen onder welke 

voorwaarden de realisatie 

van het programma van ei-

sen mogelijk is, binnen het 

huidige plangebied. 

Samen met wethouder 

Wilfred Tates onderteken-

den mevrouw Sophie de Boer 

namens Stichting Dunamare 

(Gertenbach college), Ger 

Mulder namens Huis in de 

Duinen en Guus  Verduijn 

van Woonzorg Nederland 

de voorgelegde intentieover-

eenkomst in het Raadhuis.  

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

evenementen agenda

11+12 Cabaret - Try outs van de Middelbare Meiden: 

 ‘Een illusie rijker’. De Krocht, aanvang 20.15

12+13 GP Classic - Circuit Park Zandvoort

12 Rob Slotemaker Memorial -Rally ter 

 nagedachtenis van deze 30 jaar geleden 

 overleden racelegende

12 Open monumentendag - 

Gemeenschapshuis, 13.30 - 17.00 uur

12 Muziekpaviljoen - South Sea 7 Speelt muziek uit 

 Hawaï. 14.00 - 16.00 uur

12 VanKessel Live - Optreden bij Laurel & Hardy. 

 Aanvang 22.00 uur

13 Muziekpaviljoen - New Wave Klarinet Kwartet. 

 13.30 – 16.00 uur

19 Muziekpaviljoen - New East African Sound uit 

 Kenia/Afrika. 14.00 – 15.00 uur 

20 Rondje dorp - 4e editie van deze kroegentocht 

 (met in elke kroeg een leuke opdracht). 

 Aanvang 13.00 uur 

20 Laureaten: Prinses Christina Concours - 

Protestantse Kerk Zandvoort  

20 Muziekpaviljoen - Spoor 5. Jazz uit de jaren 

’50 met Adam Spoor. 13.30 – 16.00 uur

sept    

Vrijstaande prima onderhouden woning met voor- en zonnige achtertuin 

op het zuiden, houten schuur en uitrit met plaats voor twee auto´s. De 

woning ligt aan de gewilde zuidkant van het centrum op loopafstand van 

het strand in een autoluw straatje (éénrichtingsverkeer).

Indeling:
Begane grond: Entree, woonkamer voorzien van houten vloer, open keuken met 

inbouwapparatuur en berg kast met aansluitingen voor wasmachine en droger.

Via open trap naar…..
1e Verdieping: Overloop, ruime voorslaapkamer(470x355) voorzien 

van houten vloer, bergruimte, badkamer met wastafel, douche en toilet.

Middels vaste trap naar……..
2e Verdieping: Charmante zolderkamer (ca. 470x300) met twee velux dakramen 

en laminaat vloer.

Algemeen:
•	 Nagenoeg	gehele	woning	voorzien	van	isolerende	beglazing,
•	 Zonnige	achtertuin	op	het	zuiden	ca.	40	m²,
•	 2	parkeerplaatsen	op	eigen	terrein,
•	 Eventueel	financiering	met	NHG	mogelijk,
•	 In	overleg	leeg	te	aanvaarden.

Marnix van Sint Aldegondestraat 6 
Zandvoort   € 319.000,- k.k.

Op steenworpafstand 

van de Zuid- Boulevard

Jan van Goyenstraat 16  •  2102 CB Heemstede
tel.:  023-5287676  •  Fax: 023-5292167

VVV Zandvoort informeert u via deze krant over verschil-

lende zaken waarvoor u als bewoner van Zandvoort ook bij 

de VVV terecht kunt. Deze week meer informatie over een 

supersnel arrangement dat VVV Zandvoort aanbiedt:  

Heeft u er altijd al van gedroomd om een 
keer in een echte Ferrari te rijden? 
VVV Zandvoort laat deze droom uitkomen!  

Er zijn meerdere Ferrari’s die meer dan 300 PK leveren 

en u mag zelf kiezen welke Ferrari het wordt. Daarnaast 

wordt ervoor gezorgd dat u een leuke maar ook veilige rit 

maakt onder begeleiding van een veiligheidsin structeur. 

U rijdt één van de, door ons, 

vastgestelde routes en hier-

bij zult u ervaren: 

• Hoe een Ferrari werkt 
• Hoe hard een Ferrari kan 
• Hoeveel bekijks een Ferrari trekt 

Wilt u ontdekken wat voor kick een Ferrari 
geeft en hoe een brullende V8 motor klinkt? 
Stap dan nu in voor de rit van uw leven! 

(aangesloten bij Veilig Verkeer Nederland) 

Prijs:  € 40,- voor 20 minuten per persoon 

Dit arrangement is te boeken via 

VVV Zandvoort, Bakkerstraat 2/B
Telefoonnummer: 023-57 379 33
E-mail: marketing@vvvzandvoort.nl
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Politiek
Aankondiging commissievergaderingen

door Erna Meijer

Wist u dat Radio Stiphout al zeventig jaar geleden is opgericht door Arie Stiphout? Hij 

startte in 1939 in Haarlem met voornamelijk de verkoop van zelfbouwradio’s. Later kwa-

men ook zijn zonen Dick en Aad in de zaak, waarbij Aad in Haarlem bleef en Dick in 1987 
aan de Thorbeckstraat een filiaal opende. Vanzelfsprekend was het assortiment destijds 

al behoorlijk uitgebreid; vooral na de komst van de televisie en de aanschaf van allerlei 

witgoedartikelen in de dagelijkse huishoudens.

Sinds 2000 heeft de derde 

generatie Stiphout de zaak 

in Zandvoort overgenomen. 

De zonen Jørgen en Owen 

van vader Dick zijn geheel 

vrijwillig in deze branche 

gerold en werken daar nog 

steeds met heel veel ple-

zier. Jørgen: “Het is een hele 

goede zet geweest dat wij 

in oktober 2006 verhuisd 

zijn naar de Grote Krocht; 

het is hier veel gezelliger, de 

aanloop is beter en ook zijn 

hier de betere zaken met 

dezelfde filosofie geves-

tigd, nog afgezien van de 

veel grotere winkelruimte.” 

Dat laatste is zeker van be-

lang met de opkomst van 

de enorme LCD en plasma 

Tv-schermen. 

Mede dankzij de medewer-

kers Martijn en Daan, die in 

de buitendienst werkzaam 

zijn, onderscheidt Radio 

Stiphout zich positief door 

de prima service, het per-

Radio Stiphout

soonlijk contact en de uit-

stekende nazorg. Martijn 

en Daan doen al het repa-

ratiewerk (ook aan huis) en 

installeren alle apparaten. 

Mocht reparatie jammer 

genoeg niet meer moge-

lijk zijn dan wordt, indien 

gewenst, dezelfde dag nog 

voor vervanging gezorgd. 

Zowel het bezorgen als het 

installeren is geheel gratis 

en dat geldt ook voor de 

nazorg, want zoals Jørgen 

het verwoordt: “Wij komen 

zo vaak als nodig is langs 

als een klant de werking 

van welk apparaat dan ook 

niet helemaal begrijpt.”

Radio Stiphout is aangeslo-

ten bij Euronics, de groot-

ste inkoopcombinatie in 

Europa. U kunt er terecht 

voor alle bekende merken, 

waarbij een goed advies 

over welk merk nu voor een 

bepaald artikel het beste is 

vanzelfsprekend wordt ge-

geven. Een specialiteit van 

Stiphout is wel het repare-

ren en vervangen van keu-

keninbouwapparaten, wat 

vaak een lastig probleem is.

Hoewel beide zeer enthou-

siaste ondernemers niet in 

Zandvoort wonen, vinden 

zij het een leuk dorp met 

een zeer gevarieerde con-

sumentengroep, waardoor 

duidelijk een band met de 

klanten ontstaat. “Wij zijn 

nog nooit een dag met te-

genzin naar ons werk ge-

gaan en werken hier met 

heel veel plezier”, zeggen ze 

enthousiast. Gaat u dus ze-

ker, al is het in eerste instan-

tie voor de actuele led- en 

spaarlampen, eens langs bij 

Radio Stiphout, Grote 

Krocht 34-36. Tel. 5732649. 

Internet: www.radiostip-

hout.nl. Openingstijden: 

dinsdag tot en met vrijdag 

van 09.30 uur tot 18.00 uur 

en zaterdags tot 17.00 uur.

Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Jarige wethouder verrast Classic Concerts

Middenboulevard in commissie

Het kan u niet ontgaan zijn: de gemeenteraadsverkiezingen 

komen er weer aan. Uiteraard zal de Zandvoortse Courant in 

de aanloop daar naar toe de diverse partijen, kandidaatsle-

den en verkiezingsprogramma’s uitgebreid in beeld brengen.

De leeftijd van de ‘aankomende ijzersterken’ heeft wethou-

der Martin Bierman afgelopen zaterdag met gemak gehaald. 

Tijdens zijn 70e verjaardag werd hij dan ook door iedereen 
gefeliciteerd tijdens een door hem georganiseerde receptie 

in Brasserie Plaza, de nieuwe brasserie in de Jupiter passage. 

Komende dinsdag zal de commissie Raadszaken zich opnieuw buigen over het bestem-

mingsplan Middenboulevard. Het college heeft na het afkeuren van de provincie een  

gewijzigd plan gemaakt dat nu aan de commissie wordt aangeboden.

Bij de vorige gemeenteraads-

verkiezingen, vier jaar geleden, 

heeft deze krant dat aan de 

hand van een aantal stellin-

gen/vragen gedaan waar de 

politieke partijen hun mening 

over konden geven, dan wel 

een antwoord erop. Deze stel-

lingen en vragen kwamen naar 

boven tijdens redactievergade-

ringen. Nu gaan wij dat anders 

Geflankeerd door zijn vrouw 

heette Bierman persoonlijk 

alle gasten welkom. Een ui-

Op 1 april 2007 is de gewij-

zigde Wet Gemeentelijke 

Basisadministratie per-

soonsgegevens (GBA) in 

werking getreden. De wets-

wijziging is doorgevoerd in 

verband met de eisen die 

aan de GBA als een basisre-

gistratie worden gesteld. De 

verordening moet op grond 

van die wetswijziging voor 

1 januari 2010 worden aan-

gepast en staat tijdens deze 

doen en willen u, de lezers van 

de Zandvoortse Courant, daar 

nauw bij betrekken.

Wij vragen onze lezers om 

vragen die zij graag aan de 

Zandvoortse politiek willen 

stellen, via onze krant te la-

ten lopen. De vragen die het 

meest gesteld worden gaan 

wij voorleggen aan alle par-

termate gezellige ontvangst 

en een prima gelegenheid 

om iedereen weer eens onge-

vergadering derhalve op de 

agenda. Ook wordt de stand 

van zaken rondom enkele 

besluiten die onder geheim-

houding zijn genomen be-

kend gemaakt.

Commissie Planning 
& Control
Woensdag zal de commis-

sie Planning & Control zich 

buigen over een mogelijke 

tweede parkeergarage in 

Wethouder Bierman schenkt Peter Tromp zijn verjaardagsgeld

tijen die in de komende ver-

kiezingen meedingen naar 

zetels in de Zandvoortse ge-

meenteraad en laten wij door 

hun beantwoorden. Deze 

antwoorden op dezelfde 

vraag van alle partijen wor-

den dan gepubliceerd. Als u 

vragen hebt kunt u die mai-

len naar verkiezingen@zand-

voortsecourant.nl. U kunt 

ook een briefje sturen naar 

Zandvoortse Courant, Kleine 

Krocht 2, 2042 JN Zandvoort, 

of op maandag en dinsdag 

tot 17.00 uur afgeven bij de 

redactie op datzelfde adres.

dwongen te spreken. Behalve 

een groot gezelschap familie 

(en aangetrouwd), toonde 

ook vele vrienden en vrien-

dinnen hun belangstelling 

voor dit bijzondere feit. 

Ook waren vele collega’s 

uit het politieke vak daarbij 

met veel plezier aanwezig. 

Martin Bierman stelde zijn 

ontvangen verjaardagsgeld 

graag ter beschikking aan 

een Zandvoorts goed doel. 

Volledig verrast mocht be-

stuurslid Peter Tromp aan 

het einde van de bijeen-

komst het ontvangen geld 

in ontvangst nemen voor de 

stichting Classic Concerts. 

Een geste die uiteraard zeer 

op prijs werd gesteld.  

het Louis Davids Carré. Ook 

wordt een advies gevraagd 

over de aanpassing van de 

legesverordening in verband 

met het verstrekken van de 

bouwvergunningen voor de 

strandpaviljoens.

Beide vergaderingen vinden 

plaats in de raadszaal en 

beginnen om 20.00 uur. De 

ingang is via de trappen van 

het raadhuis.

* Eén geschenk per klant zolang de voorraad strekt.

SHISEIDO PROMOTIE
7 t/m 19 september 2009

UW SHISEIDO CADEAU*

Bij besteding vanaf € 60,- 

aan Shiseido producten 

ontvangt u een exclusief Origami 

toilettasje gevuld met vijf luxe 

Benefi ance miniaturen: 

• Balancing Softener 7 ml 
• Anti Wrinkle Eye Cream 3 ml 
• Creamy Cleansing Emulsion 30 ml
• Daytime Protective Cream 10 ml 
•  Enriched Revitalizing 

Foundation I4, 7 ml 

Haltestraat 1 • Zandvoort

15% korting 
op shiseido

Tot en met 20 september 2009

Flexibel
Enthousiast

De erkende makelaar met de laagste kosten, ook voor u.
 Trendmark is uw woning waard!

Meer informatie op www.trendmark.nl, of bel 023-5734712.

Trendmark Makelaardij o.g. - Brederodestraat 140 - 2042 BL  - Zandvoort - info@trendmark.nl

Klantgericht
Persoonlijk

 

 Café Oomstee
De beste Jazz, beleef 't mee!

Vrijdag 18 sept., aanvang 21.00 uur:

Gratis entree!

Clous van Mechelen
& Friends

Saxofonist - wie kent hem niet - Clous van Mechelen

neemt een aantal zeer interessante artiesten mee.

Lees op onze site de volledige Line-up!

Zet deze data in uw agenda voor topjazz in Oomstee:

Vrijdag 18 sept., 2, 16 & 30 okt., 13 nov.

Zie www.oomstee.nl voor verdere informatie.

Alle monturen 25% tot 50% korting

Alle zonnebrillen 25% korting

Prada • RayBan • Oakley • Dior • Gucci • Serengeti • Roberto Cavalli 

Giorgio Armani • Carrera • Gijs • Tom Ford • Chanel • Dolce&Gabbana • Persol

Kerkstraat 34-36  |  2042 JG Zandvoort  |  Tel. 023 - 57 12 466

In Memoriam

Oud-korpschef Van Maris overleden

Afgelopen dinsdag is de heer J.D. van Maris op 88-jarige leeftijd overleden. In 1962 

werd Van Maris benoemd tot korpschef van de gemeentepolitie te Zandvoort waar hij 

bleef tot aan het einde van zijn loopbaan in 1980. Naast zijn activiteiten bij de politie 

was Van Maris, tot aan de samenvoeging met Haarlem, bestuurslid van de plaatselijke 

VVV. De heer Van Maris ontving bij zijn afscheid van de politie een Koninklijke on-

derscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voor zijn aandeel in het verzet 

tegen de Duitsers ontving de heer Van Maris het Verzetsherdenkingskruis.
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Sanne Mans

Cees Geursen bij een van zijn foto’s

Pieter Joustra onthult zichzelf

Sanne Mans in Oomstee

Expositie in ‘t Wapen

Kunstkracht 12: kunst die kracht uitstraalt

Na een korte zomerstop is Oomstee Jazz weer begonnen 

met de serie concerten op de vrijdagavond. Het spits werd 

afgebeten door de Zandvoortse zangeres Sanne Mans en 

de Vlaamse saxofoniste Marjan van Rompay met hun com-

bo. Het werd een prachtig samenspel van de beide jonge 

talentvolle musici en de wat ‘oudere’ ervaren garde. 

Na de werken van Mona Meijer hangen er gedurende de 

komende drie maanden foto’s van Cees Geursen in het 

Wapen van Zandvoort. BKZandvoort-lid Geursen laat zich 

veelal inspireren door het strand en de zee en dat is duide-

lijk herkenbaar in zijn werk.

Hoewel de open atelierroute 2009 pas 3 en 4 oktober op de 

evenementenkalender staat, is het startschot voor Kunst-

kracht 12 eigenlijk al afgelopen zondag gegeven. Twintig 

leden van BKZandvoort presenteerden hun actuele kunst-

schatten in de tentoonstellingsruimte van het Zandvoorts 

Museum. 

Sanne Mans wordt natuur-

lijk al een paar jaar door de 

Zandvoortse jazzscene, en 

daarbuiten, als het natio-

nale jazztalent beschouwd. 

Ze is de vaderlandse belofte 

voor de toekomst van de 

jazz en ze gaat die belofte 

steeds meer gestand doen. 

Een prachtige, warme stem 

die ieder jaar meer volwas-

sen wordt. Mans en Marjan 

van Rompay hebben elkaar 

in 2006 ontmoet op het 

Koninklijk Conservatorium 

in Den Haag. Beide dames 

zijn deze week aan hun laat-

ste jaar begonnen en hopen 

Cees Geursen is geboren in 

Haarlem en was als kind al-

tijd al bezig met fotografie. Na 

de opleiding repro-fotograaf 

is hij als litho-fotograaf in de 

grafische wereld gaan werken. 

Daarna werkte hij als scanner-

operator en later is hij meer 

door Nel Kerkman

Vanzelfsprekend waren veel 

genodigden voor de getoon-

de kunst gekomen maar ve-

len kwamen toch ook een 

klein beetje voor de opening. 

Wie zou toch de mysterieuze 

gast J.P. zijn? Zou hij/zij net 

zo bekend zijn als kunste-

naar Kees Verkade die vorig 

jaar de opening verrichtte? 

dit jaar af te studeren. 

Het repertoire bestond vrij-

dagavond uit herkenbare 

jazz standards, waarvan 

sommige bewerkt en of in 

een nieuw jasje gestoken 

zijn. Daarnaast brachten zij 

ook een stevige mix tussen 

soul, pop en funk. Voor ie-

der wat wils dus! De eerst-

volgende Oomstee Jazz is 

op 18 september als Clous 

van Mechelen samen met 

een aantal vrienden café 

Oomstee op zijn kop zal ko-

men zetten. Gratis entree en 

de aanvang is om 21.00 uur. 

Na een welkomstwoord van 

voorzitter Paul Olieslagers 

werden de gesloten deuren 

van de oude entree aan het 

Gasthuisplein geopend. Daar 

stond hij dan, zijn hoofd be-

dekt met wit papier met in 

zijn handen twee koffers. 

Door een kleine opening 

klonk zijn stem die bij velen 

zeer bekend in de oren klonk. 

Het was geen J.P. maar Pieter 

Najaarsbeplanting
Bloeiende violen

Bemesting

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93
Dinsdags gesloten.

Joustra die zich langzaam 

ontpopte als zijnde Bekende 

Zandvoorter. Na de komi-

sche toespraak van Joustra 

over zijn twee koffers met 

het verleden en de toekomst 

van BKZandvoort werd het 

tijd om de getoonde kunst 

te aanschouwen.

Diversiteit
Onder de tentoongestelde 

kunst zijn niet alleen de 

BKZandvoort kunstenaars 

vanaf het eerste uur aan-

wezig maar ook een aantal 

nieuwe leden exposeren 

hun werken met veel verve. 

Elke kunstenaar heeft mini-

maal twee werken ingele-

verd en daardoor is de vari-

eteit zeer groot. Zo staan er 

langs de wanden veel schil-

derijen, in allerlei formaten, 

materialen en kunststijlen, 

kleurig keramiek, schitte-

rende bronzen beeldhouw-

werken op sokkels, sieraden 

van glas en kunstzinnige 

objecten uit staal die op 

zoek zijn naar een kunst-

liefhebber. Het doorkijkje in 

de zijmuur waar op een DVD 

de kunstenaars meer vertel-

len over hun geëxposeerde 

kunst is een leuke vondst. 

Een aandachtspuntje is de 

te smalle gang waar de drie 

tentoongestelde schilderij-

en niet goed tot hun recht 

Sporen uit het verleden
De vraag wie de maker is van het onbekende kunstob-

ject op het terras van het voormalige Badhotel, heeft 

geen relevante informatie opgeleverd. Zelfs in de oude 

kranten is niets te vinden. Dus helaas is het kunstobject 

gedoemd om naamloos door het leven te gaan. 

door Nel Kerkman

Badhotel
In de krant van 1963 staat wel informatie over de opening 

van het voormalige Badhotel. Maar ook dit artikel vertelt 

niets over het roestvrij stalen kunstobject. Wel zijn er op-

merkelijke gegevens over het Badhotel te lezen. Het hotel 

werd in 1961 gebouwd en pas in december 1963 officieel 

geopend. Het complex was eigendom van de onlangs over-

leden Maup Caransa, van wie de heren J.W. van der Meyden 

en J.J. Pas de flats en het hotel pachtten. Het gebouw, dat ca. 

zes miljoen gulden heeft gekost, rust niet zoals gebruikelijk 

op palen maar op een betonnen plaat van 70 cm dikte. De 

witte stenen, die het gebouw scherp doen afsteken tegen 

Voor lieve bloemen, 
voor leuke bloemen,

voor schattige bloemen….

Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp

 Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259 Voor 

al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl in-

stallateur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 

Advies en aanleg (draad-

loos) netwerk. Ook avon-

den/weekend. Rep-it, 

to taal service voor com-

putergebruikers. 023-

5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 

of 06-48318230
.........................................................

Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine 

klussen in en om het 

huis. Redelijke prijs. 

Voor info: 06-1423 2051  
.........................................................

Pedicure Beata Visser 

Ge specialiseerd in 

de diabetische en 

reumatische voet- en 

nagelcorrectie. Tel. 

06-52461796 / 

023-5715921. Bilderdijkstraat 

22, Zandvoort. 

Diabetische voet wordt 

vergoed door 

zorgverzekeringen.
.............................................................

Gegam Onderhoud- en  

klussenbedrijf 

in Zand voort. Stucwerk, 

tegelwerk, schilderen, tim-

meren, etc.  

Kwaliteit voor een scherpe  

prijs! Tel. 06-4103 8670, e-

mail: gegam_3@hotmail.com

ZANDKORRELS
Klein hotel 

heeft plaats voor spon-

tane scholiere, ± 15 jaar. 

Diverse werkzaamhe-

den. Tel. 06-5051 3527
.........................................................

Te huur 

aangeboden: 

50m2 opslagruimte 

in Zandvoort-Noord. 

Zeer geschikt voor 

strandpachters. 

Inl. 5717805 

of 06-2303 0013
.........................................................

Open Monumentendag. 

Zaterdag 12 sept. in 

Gemeenschapshuis. 

Opening 13.30 uur. 

o.a. Presentatie 

cult.hist.ver., diavoorstel-

ling, wandelroute. 

Voor iedereen die van 

Zandvoort houdt.
.........................................................

M.A.G.I.C. Nails Studio. Uw 

nagels, mijn zorg! Kwaliteit 

is nog steeds te koop, 

werkzaam met duurzame 

materialen. (color)gel, acryl, 

uv-acryl, feest-bruidsnagels.

Voor info:

06-46443309 (Claudia)
.........................................................

Gevraagd: 

hulp in de huishouding. 

Meerdere dagen p.w. 

06-53740084

 (Zandvoort)
.........................................................

God zegt 

tegen een ieder van ons:

“Ik heb je in mijn hand-

palm gegrift”(Bijbel: Jesaja 

49: 16a).Wilt u meer? 

Mail naar gebed-

zandvoort@hotmail.com
.........................................................

Woningonderhoud. 

www.rin-woningonder-

houd.nl te Zandvoort 

kan momenteel 

weer opdrachten 

aannemen. Altijd 

gratis offerte schilderen, 

tuinwerk, sanitair, 

verbouwen, 

timmerwerk. 

Tel. 06-23582119 

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

STUDIO 118  LET’S DANCE
VOOR KIDS, JONGEREN EN VOLWASSENEN

 

PREBALLET - KLASSIEKBALLET - STREETDANCE - HIPHOP

 

NIEUW DOOR REMY VAN LOON HIPHOP BOYS EN 

GIRLS 9 T/M 12 JAAR EN 13 T/M 16 JAAR
 

JAZZBALLET NIEUWE CURSUS VOOR VOLW.
 

BEL VOOR  GRATIS PROEFLES 023 5712598/ 0650425028

STUDIO ADRES: FLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOORT

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

kwamen. Ze hadden meer 

ruimte verdiend.

Winnend ontwerp
Tussen de bedrijven door 

vroeg Olieslagers extra aan-

dacht voor een speciale me-

dedeling. Er zat nog een em-

bargo op maar wethouder 

Gert Toonen en Hilly Jansen 

gaven hun fiat om het we-

reldkundig te maken. In 

opdracht van de gemeente 

hebben de kunstenaars van 

BKZandvoort onlangs een 

ontwerp ingeleverd voor de 

wisseltrofee van de ‘meest 

creatieve ondernemer’. 

Uit de inzendingen is ‘Het 

Haringmeisje’ van kunstena-

res Noor Brandt gekozen. Het 

ontwerp wordt in brons ge-

goten en zal op 2 november 

officieel uitgereikt worden.

De tentoonstelling Kunst-

kracht 12 is, zoals het in de 

uitnodiging verwoord werd: 

‘Kunst die veel suggereert, 

weinig voorschrijft en kracht 

uitstraalt’. Een mooi voor-

proefje voor de open atelier-

route, dus ga beslist even 

kijken bij het Zandvoorts 

Museum. De tentoonstel-

ling is van 7 september tot 

en met 4 oktober van woens-

dag tot en met zondag tus-

sen 13.00 uur en 17.00 uur te 

bezichtigen.

de omgeving, zijn zodanig 

geglazuurd dat zij bestand 

waren tegen zoutaanslag 

en zandverstuiving. Het 

hotelgedeelte telde 120 

bedden. Voor een eenvou-

dige kamer met ontbijt 

werd toen ƒ 17,50 per dag 

berekend, voor luxe kamers 

met televisie ƒ 55,- per 

dag. In het hotel was een 

Wiener Bonbonnière, een 

restaurant plus bar, een 

congreszaal voor ruim 200 personen, een Bierstube, een kap-

salon en een gelegenheid voor bowling gevestigd. Ook werd 

in 1964 in het Badhotel het eerste Saturnesspel gespeeld. 

Mochten er nog lezers zijn met informatie over het kunstob-

ject dan kunt u uw gegevens altijd sturen of brengen naar: 

Kleine Krocht 2, 2042 JN Zandvoort of per e-mail sporen@

zandvoortsecourant.nl 

technisch en commercieel be-

zig geweest, maar altijd met 

vormgeving. Nu is hij vooral 

terug bij de eerste liefde: fo-

tografie. Met als hoofdthema 

‘Tekenen met licht’: het benut-

ten van het bestaande licht op 

het juiste moment van de dag. 

Te koop: 

postzegels en FDC’s. 

10% van catalogus-

waarde. Tel. 5712604
.........................................................

Alphacursus: 

start weer in septem-

ber. Maak kennis met 

het Christelijk geloof.

Mail  voor info en op-

gave naar: gebed-zand-

voort@hotmail.com

of kijk op: www.

alpha-cursus.nl
.........................................................

Te koop: garagebox aan 

het Beatrixplantsoen. 

Afm.: lengte 5,85; breedte 

2,55; hoogte 2,25m. 

Vraagprijs € 24.500,-- k.k. 

Van Schaik Omaco ma-

kelaars, tel. 5712944
.........................................................

Werken in de bibliotheek? 

Kijk op www.bibli-

otheekduinrand.nl 

onder vacatures

Iedere donderdagavond 

is er klaverjassen in 

Pluspunt. Er is nog plaats 

voor nieuwe leden. Tel. 

5719321 of 5715030
.........................................................

Te koop: 1 snorfiets: € 75,-

1 BMX fiets: € 25,-

Tel. 5712604
.........................................................

Met spoed gevraagd: huis-

houdelijke hulp. PGB, wit be-

taald, 2x2 uur in Zandvoort. 

Ned.talig, niet-rokend. Tel. 

5717563 of 06-40 399 113 

(tussen 9.00 en 17.00 uur)
.........................................................

Het Pakhuis een kring -

loopwinkel waar van alles 

te koop is! Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boe-

ken. Kennemerweg 6 

Zandvoort (voormalige 

TZB kantine) De winkel is 

geopend op don-vrij-zat 10-

17 uur. Info: 06 - 53693409



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 61A

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Café het Zonnetje - Kerkstraat 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

 Hele maand september voor Pashouders:

Heel kilo Malse 
Ierse Riblappen

Normaal € 12,50 nu voor maar € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand september:
Parket eiken rustiek olie in de kleuren wit en naturel € 38,95 per m .

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxalex	 Laminaat
Zonwering Parket

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

5% korting op
al uw aankopen!

Chocoladehuis Willemsen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ontbijt/lunch/diner

Voor Pashouders 

10% korting

Ook catering en wij zijn tevens 
af te huren voor feestjes.
Kerkstraat 5, Zandvoort

Tel.nr: 023-573 58 50
hoek Kerkstraat

Alles voor in en om het huis

De Bode Interieur
Gasthuisplein 9

Meubelen, spiegels, 
klokken, enz.

Pashouders 5% korting

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 
10% korting!

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Haar liefde voor Bruna zit er al vroeg 

in. “Bij de vorige eiegnaars, Loes en 

Rinus Visser, was ik ook al kind aan 

huis. Nee, het is geen familie van 

me, maar ik kwam graag bij hen in 

de winkel. Nadat Sjaak Balkenende 

in 1996 de winkel overnam is dat niet 

veranderd. Ik kom er nog even graag. 

Het zijn allemaal zulke lieve schat-

ten”, aldus Ingrid. 

Als echte leesliefhebber bladert ze 

graag in tijdschriften en boeken. 

“Altijd leuk, maar ik koop er ook mijn 

ansichtkaarten, postzegels, kan-

toorspullen, schrijfwaren en leuke 

cadeautjes en leesboekjes voor mijn 

kleinkinderen. Voor mijn man haal 

ik op zaterdag vaak staatsloten en 

krasloten, meestal gaat hij op zater-

dag ook even mee. Met Sjaak heeft 

hij dan de grootste lol. Dus ja, zo kom 

je de week wel door. Als ik een dag 

niet ben geweest, dan denken ze vast 

dat ik ziek ben”, lacht Ingrid hartelijk. 

Ingrid is ook erg te spreken over de 

ZandvoortPas: “Ja, ik heb die kaart 

altijd bij me, want je weet maar 

nooit of je hem onverwachts no-

dig hebt. Bruna heeft om de maand 

een wisselende aanbieding met 

korting op tijdschriften of op an-

sichtkaarten. Ik gebruik de kaart in 

het hele dorp. Als je een beetje slim 

winkelt, heb je de kaart er zo uit!”

ZandvoortPas
Bruna Balkenende heeft voor 

ZandvoortPashouders elke maand 

een wisselende aanbieding. De 

ene maand is het 10% korting op 

tijdschriften en de maand daarop 

is het 15% korting op de wenskaar-

ten. In de maand september krijgt 

u op vertoon van de ZandvoortPas 

15% korting op wenskaarten.

Bruna Balkenende, Grote Krocht 

18. Tel. 5716033. Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 

tot 18.00 uur; zaterdag van 09.00 

tot 17.00 uur; zondag van 13.00 tot 

17.00 uur. 

“Eigenlijk kom ik bijna elke dag wel even in de Bru-

na, gewoon, omdat ik het heerlijk vindt om er rond 

te snuffelen. De sfeer is altijd goed, het team ge-

zellig en ze hebben de leukste dingen”, vertelt In-

grid Visser enthousiast. Ingrid is al jaren een vaste 

klant bij Bruna Balkenende. En ze is niet de enige!

Bruna Balkenende is een oergezellige winkel

Mevrouw Visser komt dagelijks bij Bruna

10% korting op de nieuwe wintercol-
lectie voor ZandvoortPashouders!

Haltestraat 61 A, 2042 LL Zandvoort
tel 5730240,  www.blitzkickers.nl

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Wijn uit de Bergerac

Vandenbeld 

Barrique 2006

Volle rode wijn
tenminste 12 maanden gerijpt

op eiken vat. Per fles € 9,95,
bij aankoop van 

3 flessen € 8,95 p. fles,
bij aankoop van 

6 flessen € 8,50 p. fles

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

7 dagen per week

Voor de senioren 
die gebruik maken 

van ons seniorenmenu 
en in bezit van de 

ZandvoortPas 
een gratis toetje.

Op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting 
(Indien betaling met creditcard: 5%)

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

DE NIEUWE UGG’S
ZIJN BINNEN!
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Jaap op verzoek van Ron Mense in 1995 naar radio ZFM 

waar hij onder meer sportverslaggever werd. Niet omdat 

hij zelf zo sportief is. Nee, want het enige sportieve wat 

Jaap doet is naar zijn werk in Velserbroek fietsen. Wel is 

hij, net zoals bijna elke Zandvoortse jongen, gek van het 

circuit. Als klein jochie kroop hij na schooltijd onder de 

hekken door om te genieten van de races. Voor Jaap is het 

circuit heilig, dus ervan af blijven is zijn devies! Jaap schrijft 

graag, maar bekijkt zijn droom in een realistisch perspec-

tief. Zijn droom is een boek uitbrengen: “Vroeger had ik 

al altijd verhalen in mijn kop. Twee jaar terug heeft een 

coach vanuit mijn werk mij aangemoedigd om cursussen 

te gaan volgen bij de schrijversvakschool in Amsterdam. Ik 

zit nu in een Proza schrijversgroep en volgend voorjaar wil 

ik een cursus scenarioschrijven gaan volgen.” Verder schrijft 

Jaap niet onverdienstelijk via zijn blog op Hyves 

en staan zijn columns ook op de website van 

ZFM. De artikelen in deze krant over aller-

lei autoraces zijn regelmatig van Jaap.

Ambities?
Jaap Koper kan slecht tegen on-

rechtvaardigheid en kan snel ont-

ploffen als er onterechte kritiek 

geleverd wordt, vooral als iemand 

buiten gesloten wordt. “Daarom 

zal ik nooit in de politiek gaan. Ik 

houd niet van machtspolitiek en 

zal daar altijd tegen in gaan. Soms 

is het best moeilijk om in plaats van 

oeverloos geklets bij je standpunt te 

blijven.” Dus voor Jaap geen ambitie in 

de politiek maar als we verder praten heeft 

hij best verfrissende ideeën over hoe Zandvoort in 

de toekomst eruit zou moeten zien. Hij zou bijvoorbeeld 

de Heijermansweg willen door trekken zodat Zandvoort 

Noord beter te bereiken is. Over een fusie met andere re-

gio gemeenten hinkt Jaap op twee gedachte. “Zandvoort 

moet wel zijn eigen identiteit behouden als we één grote 

gemeente zouden worden.” We discussiëren nog even over 

de toekomst door om vervolgens het dilemma te krijgen 

waar de foto te maken. “Het liefst op het strand met op 

de achtergrond de zee!” Dat wordt het niet want Jaap zit 

krap in z’n tijd dus wordt het mijn tuin. Daarna is Jaap, 

zoef, snel verdwenen. Ik hoop dat zijn droom ooit uit komt. 

En? Wie weet zal mijn foto op de achterkant van zijn boek 

staan. Veel succes Jaap! Je eerste handtekening in je boek 

is voor mij.

Dorpsgenoten

Als enige zoon uit een gezin van zes kinderen werd Jaap 

op 18 oktober 1966 in Haarlem geboren. De ach-

ternaam Koper is een naam die men veelvul-

dig in Zandvoort tegenkomt en ook zijn 

moedersachternaam Molenaar stamt 

uit Zandvoort. Zijn vader Arie was 

jarenlang penningmeester van 

de EMM en naar hem is ook de 

flat in Nieuw Noord vernoemd. 

Dus kunnen we vaststellen dat 

Jaap van top tot teen een echte 

Scharrekop is.

Studie
Als 4-jarige is zijn eerste school de 

Klimopschool, om vervolgens naar 

de Beatrixschool te gaan en daarna 

naar de Jaap Kiewiet MAVO. Om nog 

wijzer te worden vervolgde hij zijn opleiding 

in Haarlem. Eerst naar het Sancta Maria (1 jaar) en 

daarna 4 jaar MEAO op de Raaks. Na zijn studie in 1989 

ging Jaap in de supermarkt werken van het toenmalige 

Grandoradopark. Negen maanden hield hij het daar vol 

om vervolgens bij de HEMS, belastingdienst Haarlem en 

Waterschap Haarlemmermeer te gaan werken. Opmerkelijk 

is dat hij steeds om de negen maanden van baan veran-

derde. In 1992 vond hij eindelijk zijn stekkie bij de PWN in 

Velserbroek en daar werkt hij nu al 17 jaar bij het archief. Of 

het zijn laatste baan is en blijft? Dat blijven vraagtekens.

Zijn passie
Jaap Koper is een gezellige prater en daar komt één van zijn 

grootste hobby’s uit voort, namelijk radio maken. Ooit als 

vrijwilliger in 1990 bij radio de Branding begonnen, kwam 

Jaap Koper

tekst en foto Nel Kerkman

Dagelijks ontmoet je mensen waar je even mee kletst of 

elkaar gedag zegt en dat is het. Zo’n persoon is mijn vol-

gende dorpsgenoot: Jaap Koper. We zien elkaar regelma-

tig bij het actualiteitenprogramma van ZFM Goedemor-

gen Zandvoort waar hij presentator bij is. We maken een 

praatje, maar verder? Hoe ziet het leven van hem eruit? Is 

hij een tevreden mens en loopt het zoals hij het zich zou 

wensen? Vandaar mijn vraag aan hem: “Beste Jaap wil je 

mijn dorpsgenoot worden?” Zonder aarzeling zei hij ja en 

zo kwam het dat we een dag later samen op mijn bank zijn 

leven onder de loep namen.

                              Jaap Koper

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 19 19 18-19 19 

Min 14 12 13 11

Zon 70% 75% 55% 60%

Neerslag 10% 5% 20% 10%  

Wind nno. 4 nno. 3-4 n. 3-4 nno. 3-4

Indrukwekkende luchtdrukking

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De exacte positie van zo’n 

hogedrukgebied luistert 

trouwens tamelijk nauw. Of 

het hoog bij Schotland voor 

anker gaat, of dat het ge-

bied met hoge barometer-

standen meer gaat uitstra-

len richting Scandinavië, 

maakt namelijk behoorlijk 

wat uit voor het weer in het 

Noord-Hollandse.

In het eerste geval komt 

er een noordelijke wind te 

staan met aanvoer van vrij 

koele lucht. De dagtempe-

raturen komen dan niet 

veel verder dan 18-20 gra-

den. Bij de tweede variant 

blijft de wind meer (aflan-

dig) noordoost tot oost en 

wijzen de thermometers 

eerder bijna 25 graden aan. 

De recentste weermodel-

gegevens laten het hoge-

drukgebied bivakkeren in de 

omgeving van Schotland/

Ierland de komende dagen. 

De barometers lopen daar 

op tot 1040 millibar, of zelfs 

nog iets meer en dat is een 

ronduit indrukwekkende 

luchtdrukwaarde voor sep-

tember. Doorgaans zie je 

dit soort ferme barometer-

standen pas in november 

of december. Onze huisba-

rometers in het zuiden van 

Kennemerland komen ook 

royaal boven de 1032 milli-

bar uit rond vrijdag. 

Deze voorspoedige lucht-

drukontwikkeling bete-

kent in ieder geval dat we 

een reeks met droge dagen 

tegemoet kunnen zien. 

Na een opvallend warme 

dinsdag met misschien 

wel voor het laatst dit jaar 

25-26 graden, draaide de 

wind op woensdag al naar 

de noordhoek en gaat dus 

aanhoudend die koele(re) 

lucht meenemen. We krij-

gen ronduit prima weer 

met wolkenvelden de rest 

van deze week. Er staat niet 

al te veel wind, de nodige 

zon is er ook nog en we 

hebben gewoon schappe-

lijke temperaturen.

Tot en met het komende 

weekeinde houden we het 

stabiele weerplaatje en 

wellicht ook een groot deel 

van de volgende week nog. 

De eerste septemberhelft 

zal dus waarschijnlijk goed 

uit de verf gaan komen. 

Mogelijk komt er vanaf 

half september een om-

slag naar veel wisselvalli-

ger weer, maar het kan ook 

gewoon fraai weer blijven, 

tenminste als de hogedruk-

gebieden vrijwel voortdu-

rend op de voor ons juiste 

plaatsen blijven liggen.  

weerman Marc Putto 

Voorlopig blijven we gevrijwaard van serieuze herfst-

perikelen in Zandvoort en Bentveld. Zware buien vanaf 

de Noordzee en een rumoerig windbeeld blijven uit 

vooralsnog. Ons weer zal de komende tijd gedomineerd 

worden door hogedrukgebieden en die liggen ook nog 

eens op een aardige stek voor tamelijk mooi weer.

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 28,50 
Zalmtartaar

 met crème fraiche, kappertjes en dille
of

Salade van runderlende
met een dressing van mosterd en dille

iii
Kalfsentrecote

met een jus van kastanjechampignons
of

Gebakken Zeebaarsfilet
 met Provençaalse roomsaus 

iii
huisgemaakt lavendelijs met honing

 Dinsdag gesloten

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort

023-5736680

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort

Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Zondag 20 september de laatste dag!
Passage 2-4  Zandvoort

Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK
VAN AACKEN 

GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

SPA & Beauty Zandvoort

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort

Ultieme kwaliteitstijd voor uzelf

Only Quality Has A Future

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort

Hogeweg 29 - 2042 GD Zandvoort

T +31(0)23 5738202

F +31(0)23 5735028

E info@alessandro-spa.nl

www.alessandro-spa.nl

Van zaterdag 12 september 

01.00 uur tot maandag 14 

september 05.00 uur ligt al 

het treinverkeer van en naar 

Zandvoort stil. ProRail voert 

dan werkzaamheden uit aan 

het spoor. Het wegverkeer 

kan dan geen gebruikmaken 

van de spoorwegovergang bij 

de Sophiaweg. Wel is er aan 

Komend weekend geen treinverkeer, spoorwegovergang gesperd!

de westkant een speciale 

oversteek voor voetgangers 

en fietsers. De NS zet bussen 

in voor de reizigers Haarlem 

- Zandvoort (en vice versa). 

Voor de stations Zandvoort 

en Haarlem staan de bus-

sen klaar. Reizigers dienen 

rekening te houden met 

een langere reistijd.

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

driegangen-menu € 32,50

Thaise kip, salade met oosterse groenten

en in chili-sojasaus gebakken stukjes kip

of

Gerookte wilde zalm met haringkaviaar

op zeewiersalade en dille-limoenmayonaise

***
Gemarineerde lamsbiefstukjes 

met gepofte kriel en lavendelhoning

of

Gegrilde tonijnbiefstuk

 met een saus van geroosterde paprika

***
Combinatie van vanille-bourbonijs, 

espresso en “43”

Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl
www.tfaz.nl
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Peter R.
Op een strandfeest laatst 

in Hoek van Holland is de 

19-jarige Rob van der Leeden  

getroffen door een kogel. Hij 

overleed aan zijn verwondin-

gen. Burgemeester Ahmed 

Aboutaleb van Rotterdam 

geeft na deze rellen voor de 

komende twee jaar geen 

toestemming meer voor 

grote gratis dance evene-

menten. Hij kreeg hierna 

veel kritiek te verduren. Er 

werd een groot onderzoek 

ingesteld naar de oorzaak 

van de incidenten. Wie had 

de schoten gelost? De rellen-

de groep jongeren of waren 

de schoten toch van de po-

litie? Op TFM werd zelfs een 

oproep gedaan aan jongeren 

die op het feest waren, om 

hun verhaal aan de politie te 

komen vertellen en/of hun 

opnames te laten zien die 

zij met de camera (mobiele 

telefoon) hadden gemaakt. 

Ik vond het allemaal maar 

een beetje vreemd. Heeft 

de politie iets te verbergen? 

Want aan elke afgeschoten 

kogel kun je na onderzoek 

zien van welk pistool de 

kogel afkomstig is. Ik ben 

geen rechercheur, ook geen 

detective, maar ik kijk wel 

naar politieseries en naar 

programma’s op Discovery 

Channel. Waren er inder-

daad te weinig voorzorgs-

maatregelen getroffen? 

Hoe zat het eigenlijk met 

die hooligans? Vragen, vra-

gen en nog meer vragen. 

Stel dat dit incident in 

Zandvoort had afgespeeld?  

Wat zou jij doen als je de 

burgemeester zou zijn? Ik 

zou het wel weten. Ik had 

meteen misdaadverslag-

gever Peter R. De Vries met 

zijn hele team op de zaak 

gezet. Hij zou deze klus wel 

voor me oplossen. Weet ik 

zeker! Hebben we meteen 

weer spannend nieuws voor 

onze krant. Ik zou hem graag 

helpen, incognito natuurlijk, 

en een paar meter veilig lo-

pend achter zijn brede 

schouders, zodat hij de 

kogels alsnog kan op-

vangen. 

column
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I Know Where It’s @
Donderdag 10 september: 
Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor de cabaretvoor-
stelling ‘Wij moeten praten’ van Veldhuis en Kemper. Deze don-

derdag staan zij in openluchttheater Caprera in Bloemendaal. 
Het belooft een hilarische avond te worden vol gehaaide 

dialogen, afgewisseld met mooie nummers. Zorg dat 
jij de laatste kaarten, à € 21, bemachtigt! Voorstelling 
begint om 20.30 uur. 

Zaterdag 12 september:

Deze zaterdag in Laurel & Hardy: een optreden van de 
beste live coverband van Zandvoort, namelijk VanKessel. 
Vanaf 22.00 uur zal het feest los barsten met covers van 
onder andere U2 en Jimi Hendrix. Als VanKessel net 
zo’n spetterend optreden neerzet als tijdens Zandvoort 
Alive, kan de avond bij voorbaat niet meer stuk!

Zaterdag 12 september: 
Op het Circuit Park Zandvoort worden deze zaterdag 
de raceauto’s ingewisseld voor het fenomeen ‘Salsa’! In 

restaurant La Course, dat aan het rechte stuk van het 
circuit ligt, vindt een salsafeest, georganiseerd door 
Salsamotion, plaats. DJ Andres zorgt hierbij voor de 
heuse salsabeats. Entree is € 5 inclusief een proefles 
en workshop vanaf 20.00 uur. Na afloop van de work-

shop kan het salsafeest losbarsten.

Zondag 13 september: 
Deze zondag voor de aller-, aller-, allerlaatste keer 

van dit jaar swingen met de dj’s van Woodstock69, 
Bloemendaal aan Zee. Vanaf 15.00 uur zijn alle 
Woodstock-liefhebbers welkom voor een lekkere bor-
rel met natuurlijk dans & feest! Ter afsluiting duurt 
de party tot maar liefst 01.00 uur. Aanwezige DJ’s zijn: 
Johan, Tino, Tettero en Steef. Entree is € 7,50 en dat 
is inclusief 1 consumptie. Minimum leeftijd 16 jaar.

WANTED: crEATiEf iDEE 
vAN joNgErEN ToT 25 jAAr!

Heb je een goed idee voor  in je eigen provincie? Ben je maximaal 25 jaar? Doe 

dan mee! De Provincie Noord-Holland is op zoek naar jongeren met goede  ideeën 

voor leuke, zinvolle plekken of activiteiten in hun provincie. Wil je meer groen in 

de buurt? Of mensen dichter bij elkaar brengen met sport of andere activiteiten? 

Laat het de provincie weten! De beste ideeën worden beloond met het bedrag dat 

nodig is voor de uitvoering ervan, tot een maximum van € 3.000 per project.

Wat te doen? Omschrijf je 

idee kort en krachtig op de 

website www.gaanwedoen.tv 

Presenteer je project via een ei-

gengemaakt filmpje van max. 

60 seconden. Dit filmpje wordt 

geplaatst op YouTube en op de 

website.

De wedstrijd is van 7 september 

t/m 24 oktober.  Wie voor 1 oktober zijn of  haar idee opstuurt kan kans maken op 

een van de vier flipvideocamera’s en een videoworkshop. Wees er dus snel bij! Van 

1 t/m 15 november kan iedereen via de website zijn stem uitbrengen op zijn of haar 

favoriete ideeën. De prijsuitreiking vindt plaats begin december op een locatie ergens 

in Noord-Holland. De uiteindelijke winnaars krijgen een coach om te helpen bij de 

uitvoering. De uitreiking wordt live uitgezonden via www.gaanwedoen.tv. Succes!

Locatie Noord Locatie Centrum
Wijksteunpunt  Willemstraat 20
 Zandvoort Noord 2042 VB Zandvoort
Flemingstraat 55 Tel: 023 571 73 73
2041 VW Zandvoort 

Tel: 023 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

STARTENDE CURSUSSEN SEPTEMBER

Donderdag 3 19:30-22:00 Word

Donderdag 3 14:30-15:30 Houding en Conditie
 
Vrijdag 4 11.00-12.00 Hatha Yoga

Maandag 7 14:00-16:30 Bridge 

Donderdag 10 19:30-22:00 Visagie, make-up

Donderdag 10 16:30-17:15 Koeking4Kids

Maandag 14 20:30-22:00 Pilatus

Dinsdag 15 09:00-11:30 Aquarelleren

Dinsdag 15 13:00-15:30 Schetsen/tekenen

Dinsdag 15 10:00-11:30 Pilatus

Woensdag 16 09:00-11:30 Aquarelleren

Woensdag 16 19:00-22:00 Stijldansen

Donderdag 17 13:00-15:00 Engels 

Donderdag 17 11:00-12:30 Nederlands (opfris)

Vrijdag 18 10:00-12:00 Tekenen en 

Vrijdag 18 16:00-17:15 Typevaardigheid 

Zondag 20 19:00-20:15 Stijldansen 

Zondag 20 20:30-21:45 Stijldansen 

Maandag 21 19:45-22:15 Theatersport

Woensdag 23 10:30-12:00 Nordic Walking

Woensdag 23 14:00-16:00 Bingo

Donderdag 24 19:30-22:00 Boetseren

Maandag 28 19:00-22:00 Glas in Lood

Woensdag 30 19:30-22:00 Fotografie

Maandag 28 09:30-11:30 Schrijven

Schrijf je nu in op

www.pluspuntzandvoort.nl

The Proposal

De invloedrijke redactrice 

Margaret dreigt uitgezet 

te worden naar haar va-

derland Canada. Om dit 

te voorkomen dwingt ze 

haar niets vermoedende 

en komische assistent 

Andrew om zich met 

haar te verloven, terwijl 

ze hem al jarenlang het 

leven zuur maakt. Hij 

gaat akkoord met de 

verloving maar tegen 

een paar persoonlijke 

voorwaarden. Het 

onwaarschijnlijke stel reist af naar Alaska om 

de eigenzinnige familie van Andrew te ontmoeten. Het 

zelfbeheerste stadsmeisje komt dan in de ene komische 

situatie na de andere terecht, waarin ze zich als een vis 

op het droge voelt. Met een onvoorbereid huwelijk in het 

vooruitzicht en de vreemdelingenautoriteiten op de hielen, 

beloven Margaret en Andrew met enige aarzeling zich aan 

het plan te houden. Ongeacht de angstvallige gevolgen…

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Jeugd Vakantie Sportweek
In de herfstvakantie is het zover: de eerste Jeugd Vakantie Sportweek 

in Zandvoort. Tijdens deze week organiseren Sportservice Heemstede-

Zandvoort en de gemeente Zandvoort in samenwerking met verschil-

lende Zandvoortse verenigingen en sportaanbieders elke dag leuke 

sportcursussen.  Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen zich hier vanaf 
11 september voor inschrijven.

Het aanbod tijdens de Jeugd Vakantie Sportweek bestaat uit maarliefst 

14 activiteiten. Bij de Zandvoortsche Hockey Club kunnen kinderen een 

vijfdaagse cursus volgen. Basketbalvereniging The Lions verzorgt een 

basketbalcursus, met in de laatste les een gastoptreden van de bekende 

basketballer Henk Pieterse. Wie meer van dansen houdt kan meedoen aan 

streetdance, capoeira en cheerleading. De cheerleadingles wordt verzorgt 

door de Djalita Dancers. Zij hebben jarenlang bij de Amsterdam Admirals 

gedanst. Wie graag het water op wil kan zich opgeven voor de cursussen 

roeien en ‘Redder in 3 dagen’ van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Het uit 

Zandvoortse jongeren bestaande WhoZnext team van de Reddingsbrigade 

heeft deze activiteit helemaal zelf uitgedacht en georganiseerd. Je ervaart 

in 3 dagen alle taken van de Reddingsbrigade. 

Voor ieder wat wils!
De Jeugd Vakantie Sportweek is een uitgelezen mogelijkheid om kennis 

te maken met sporten die je normaal gesproken niet zo snel zult doen. 

Zo kun je bijvoorbeeld inschrijven voor golf en paardrijden. Jeu de boules 

brengt het vakantiegevoel echt naar boven. De Jeu de Boules Vereniging 

Zandvoort leert je hoe het moet! Tafeltennisvereniging HBC laat speciaal 

voor de Jeugd Vakantie 

Sportweek tafels overko-

men uit Heemstede, zodat 

ook de Zandvoortse jeugd 

kennis kan maken met 

deze leuke sport. Kenamju 

verzorgt een judoclinic. 

Tot slot leert Kras Sport je 

trucs voor tijdens het skaten. Kortom, een zeer gevarieerd aanbod!

Doel
Het ene kind leert sneller dan het andere, maar feit is dat ze allemaal wat 

leren. Talent is echter niet waar het om gaat tijdens de Vakantie Sport Week. 

Dit project richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen, op wat 

voor niveau dan ook. Het gaat er in de Vakantie Sport Week ook om dat de 

leerlingen een bepaalde basiskennis zullen krijgen, waardoor ze aan het eind 

van de cursus zelf de sport kunnen beoefenen, met  genoeg kennis over de 

spelregels en technieken. Verder zijn het natuurlijk fantastische activiteiten 

om de herfstvakantie door te komen.

Informatie over de cursussen
De Jeugd Vakantie Sportweek start op zaterdag 17 oktober en eindigt op 

zondag 25 oktober. De meeste cursussen zijn verdeeld over 3 dagen. De les-

sen duren afhankelijk van de sport 1 of 2 uur. Meedoen kost € 7,50 per cursus. 

Leerlingen kunnen het activiteitenprogramma bekijken op www.sportservice-

heemstedezandvoort.nl (klik op de banner Jeugd Vakantie Sportweek). Daar 

kunnen zij zich binnenkort ook inschrijven. Publiek is welkom bij de cursussen. 

Sm
ulh

ouse AllessandroWeekmenu:

Griekse salade 
of

soep van de dag
en

biefstuk met champignons en ui
of 

scholilet in roomboter gebakken
geserveerd met salade en 

Vlaamse friet
en

ijsdessert 
€  7,50 

Superstunt deze week:
Surprise!!! 

Macaroni of pasta schotel € 5,00!

Smulhouse Allessandro 
Boulevard Barnaart 8 - Zandvoort  

Tel.:0681307330 
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   10 28       13 17

 13         15 25\13    

 5   21 7\30        

   26      21

   16    5\3      

   14   14\13        

   11 8\23           3

 22           5   

 10           5 

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Bre
inb
rek
erBreinbreker

Breinbreker Bre
inb
rek
er

  DF   J   BC  
    :   =    
  -   x   +  
  AF   E   AE  
    +   =    
             
  CF   AF   EF  
    -   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

4 Kalfsschenkels,

1 grote ui,

2 teentjes knoflook,

1 sinaasappel,

1 theelepel kaneel,

2-3 eetlepels olijfolie,

1 eetlepel tijm (verse),

1 pot kalfsfond (400 gr.),

snufje zout, snufje peper.

Bereiding:
Snipper de ui en de knoflook. Boen de sinaasappel schoon, rasp de schil en pers de sinaasappel 

uit. Wrijf de kalfsschenkels in met zout, een ruime hoeveelheid peper en de kaneel. Verhit de 

olie in een braadpan en braad de schenkels in 5-10 minuten bruin. Leg ze op een bord. Fruit de 

ui en knoflook even aan en roer de sinaasappelrasp en -sap, de tijm en de fond erdoor. Breng 

het aan de kook. Leg de schenkels erin en stoof ze met gesloten deksel in 150-180 minuten gaar 

op een vlamverdeler. Serveer de schenkels in het stoofvocht, op smaak gebracht met zout en 

peper. Lekker met een smeuïge risotto en een frisse salade.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

k
o

o
k

ru
b

ri
e

k

Kalfsschenkel met sinaasappel
Hoofdgerecht voor 4 personen

   10 28         13 17

 13 7 6     15 25\13 4 9

 5 3 2 21 7\30 6 7 9 8

   26 7 1 4 9 5 21  

   16 4 9 3 5\3 2 1  

   14 9 5 14\13 4 3 6  

   11 8\23 2 5 1 8 7 3

 22 7 2 4 9   5 4 1

 10 4 6       5 3 2

 80 : 5 = 16

 

 
-   x   +

 
20 + 4 = 24

         

 =   =   =

 60 - 20 = 40

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

Het aantal mensen met diabetes in Nederland zal de ko-

mende vijftien jaar verdubbelen tot 1,3 miljoen. De enige 

manier om de explosieve groei af te remmen, is het stimu-

leren van gezond eten en meer bewegen. Ook patiënten 

die al ouderdomssuiker hebben, vinden baat bij meer li-

chaamsbeweging.

Senioren kijken vaak op tegen een bord vol eten. Er zijn maar 

weinig restaurants die daar rekening mee houden. Sinds twee 

weken kunt u bij Brasserie Restaurant Harocamo in de Kerk-

straat hiervoor wel terecht en dat voor maar € 7,00. Dit geldt 
het hele jaar door. Thuisbezorgen is ook een mogelijkheid.

Van 14 tot en met 18 september staat heel Nederland in het 

teken van de trap. Organisaties als ING Amsterdam, Phi-

lips, de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, 

diverse grote gemeenten en hotelketen Hampshire kiezen 

deze week voor een actieve leefstijl en doen mee aan de 

Nationale Traploopweek 2009. Het Diabetes Fonds en de 

campagne 30minutenbewegen van het Nederlands Insti-

tuut voor Sport en Bewegen (NISB) laten met de Traploop-

week ‘werkend’ Nederland weten dat traplopen gezond is 

en diabetes type 2 kan voorkomen. 

Dat je diabetes type 2, ofwel 

ouderdomssuiker, voorkomt 

door gezond eten en re-

gelmatig bewegen is niets 

nieuws. Maar dat wil niet 

zeggen dat je net zo goed 

op de bank kunt blijven lig-

gen als je toch eenmaal sui-

kerziekte hebt. “Ook mensen 

die al lang diabetes type 2 

hebben, zijn áltijd gebaat bij 

beweging”, weet sportarts 

en bewegingswetenschap-

per Stephan Praet van het 

Erasmus MC in Rotterdam. 

In 2007 promoveerde 

Praet op het proefschrift 

Beweegtherapie voor diabe-

tes type 2. Daarmee toonde 

hij aan dat lichamelijke in-

spanning een gunstig effect 

heeft op patiënten met dia-

betes type 2. Zijn conclusie: 

“Patiënten gaan zich fitter 

voelen door regelmatige 

beweging, zelfs als ze al last 

hebben van complicaties. 

Zo heeft sport een gunstig 

effect op de bloedsuiker-

spiegel waardoor mensen 

in het beste geval minder 

medicatie hoeven te slikken 

of insuline hoeven te spui-

ten. Daarnaast verbetert de 

bloeddruk en vetstofwisse-

ling, wat weer belangrijk is 

om hart- en vaatziekten te 

De vaste klanten maken er al 

graag gebruik van en ook het 

laten thuisbezorgen is al in-

geburgerd. Robert en Sandra 

ten Broeke, sinds twee jaar 

de uitbaters van Harocamo, 

hebben per 2 weken een wis-

selend dagmenu op de kaart 

staan. Elke dag worden de 

vaak oud Hollandse gerech-

ten zoals gebakken lever of 

stamppot, maar ook andere 

Alle bedrijven en organisa-

ties in Nederland kunnen 

meedoen aan de Nationale 

Traploopweek en zich opge-

ven via www.traploopweek.nl. 

Met de actie willen de organi-

satoren, samen met werkge-

vers, werknemers bewust ma-

ken van de dagelijkse keuzes 

die zij maken. De lift nemen 

gaat vaak automatisch, zon-

der er bij na te denken dat ook 

de trap een prima alternatief 

is. En juist dat verschil doet 

ertoe: met het nemen van de 

trap werk je al aan de gezond-

heid. Bewegen kan dus een-

voudig worden geïntegreerd 

in het dagelijks leven. 

Climb the Dutch 
Mountains
De Traploopweek wil werkne-

mers ánders laten kijken naar 

de trap, door deze te zien als 

een Nederlandse berg. Die 

door iedereen te beklimmen 

Diabetes 2 vraagt om bewegen

Seniorenmenu ook thuisbezorgd

Nationale 

Traploopweek 2009

THE DUTCH 
MOUNTAINS
THE DUTCH 
MOUNTAINS
Avontuurlijker dan de lift!

www.traploopweek.nl

Klim van 14 t/m 18 september tot uitdagende hoogte!

Nederland heeft meer dan 1 miljoen bergen, alleen zien we ze niet altijd zo. De Nede

berg -de trap- is een uitdagend avontuur waarbij elke trede je uitzicht geeft op een

leven. Kijk ook op onze website hoe je kans maakt op mooie prijzen.

I CLIMBED

THE DUTCH 
MOUNTAINS

voorkomen.” Een of twee keer 

per week een beetje wande-

len of fietsen is niet genoeg. 

Voor een fitter gevoel moe-

ten patiënten minimaal 

tweeënhalf uur, verspreid 

over de week, matig intensief 

bewegen. Optimaal resul-

taat wordt bereikt met vijf 

keer per week één uur matig 

intensief bewegen. Volgens 

Praet denken nog steeds te 

veel diabetespatiënten dat 

ze hun ziekte enkel met een 

pilletje of injectie kunnen be-

handelen. Maar lichamelijke 

inspanning en een gezond 

dieet zijn zeker zo belangrijk 

in de behandeling van diabe-

tes type 2.

BeweegKuur 
Mede op basis van zijn 

proefschrift ontwikkelde het 

Nederlands Instituut voor 

Sport en Bewegen (NISB) de 

BeweegKuur. Dit is een leef-

stijlprogramma dat mensen 

met (een verhoogd risico op) 

diabetes type 2 onder profes-

sionele begeleiding helpt om 

meer te bewegen en gezon-

der te eten. In 2008 startte 

de BeweegKuur in vijftien 

gemeenten via huisartsen-

praktijken en gezondheids-

centra, dit jaar komen daar 

is dus. Bedrijven 

die zich aanmel-

den via www.trap-

loopweek.nl krijgen 

posters met ‘Start 

climbing the Dutch 

Mountains’ voor in 

het trappenhuis. 

Stickers op de grond 

en op de lift moeten 

medewerkers de 

weg wijzen naar de 

trap. Deelnemende 

bedrijven ontvan-

gen stappentellers 

om bijvoorbeeld een 

wedstrijd te organi-

seren en prijzen om 

op de trap te leggen, 

alleen bereikbaar voor de 

traplopers dus. 

Nederland be-
weegt te weinig
Te weinig bewegen, overge-

wicht en een zittend leven 

leveren risico’s op voor de 

gezondheid. Er is een relatie 

tussen gezond leven en het 

kunnen voorkomen van di-

abetes type 2. Een deel van 

de mensen die diabetes type 

2 ontwikkelt kan dit voorko-

men door goed te bewegen. 

Mensen die al diabetes heb-

ben kunnen complicaties 

zoals hart- en vaatklachten 

en nierklachten uitstellen. 

Het RIVM heeft berekend dat 

in 2025 waarschijnlijk ca. 1,3 

miljoen mensen diabetes 

hebben. Om dit te voorko-

men is voldoende bewegen 

belangrijk. Dit hoeft echter 

geen topsport te zijn, een ac-

tieve leefstijl loont al.

Diabetici prikken dagelijks insuline

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

nog eens twintig gemeenten 

bij. Praet: “Officiële effectre-

sultaten van de BeweegKuur 

zijn nog niet bekend. Wat 

inmiddels wel uit de pilot 

bekend is, is dat het bewerk-

stelligen van succes bij het 

ene gezondheidscentrum 

sneller gaat dan bij het an-

dere. Het enthousiasme en 

de coachingskwaliteiten van 

leefstijladviseur en fysiothe-

rapeut lijken hierbij een be-

langrijke rol te spelen.” 

Inactief bestaan 
Mensen met diabetes type 

2 leiden volgens Praet vaak 

al jaren een inactief be-

staan. Soms hebben ze 

twintig, dertig jaar of zelfs 

helemaal nooit gesport. 

Sportbeoefening is voor 

deze patiëntengroep dan 

ook een brug te ver. “Voor 

deze mensen moet je eerst 

goede randvoorwaarden 

scheppen om weer te kun-

nen bewegen. Dan moet je 

denken aan sportief wan-

delen, fietsen of medische 

fitness. Voordat ze daar 

aan toe zijn is opbouw van 

spierkracht en basisconditie 

noodzakelijk. Pas dan kun-

nen ze bij wijze van spreken 

weer tegen de wind in fiet-

sen.” Deze eerste fase is vol-

gens Praet ook meteen het 

moeilijkst, omdat patiënten 

zich in eerste instantie vaak 

vermoeider voelen. “Als je 

twintig jaar niet of nauwe-

lijks lichamelijk actief bent 

geweest, duurt het onge-

veer zes weken voordat het 

lichaam zich aan de nieuwe 

situatie gaat aanpassen 

en het gevoel van fitheid 

weer langzaam toeneemt.” 

Intensieve begeleiding blijft 

daarbij essentieel, vooral 

omdat mensen met ouder-

domssuiker extra gevoelig 

zijn voor blessures. 

Bas van de Goor 
Foundation 
In 2007 waren in Nederland 

740.000 mensen met diabe-

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

tes bekend bij huisartsen. Als 

de voorspellingen kloppen, 

is dat aantal over vijftien 

jaar bijna verdubbeld tot 

1,3 miljoen. Naast het NISB 

starten ook steeds meer fy-

siotherapeuten, fitnesscen-

tra en andere partijen met 

beweegprogramma’s voor 

deze patiënten. Zo heeft de 

Bas van de Goor Foundation 

als doel om de kwaliteit van 

leven voor mensen met dia-

betes te verhogen via sport. 

Bij de voormalig topsporter 

Bas van de Goor werd in 

2003 de diagnose diabetes 

type 1 gesteld. Toch bleef 

hij op het hoogste niveau 

volleybal spelen. In 2006 

besloot hij een stichting 

op te richten die sport voor 

mensen met diabetes pro-

moot. De Bas van de Goor 

Foundation was tot dusver 

vooral bezig met jongere 

mensen met diabetes type 

1. Nu wil Van de Goor zich 

ook meer gaan richten op 

de groeiende groep mensen 

met ouderdomssuiker. “Daar 

zitten ook mensen tussen 

die in het verleden hebben 

gesport. Ons doel is om dat 

oude sportieve vlammetje 

weer aan te wakkeren en 

te laten zien dat je ook met 

diabetes type 2 een presta-

tie kunt neerzetten waar je 

trots op kunt zijn.”  In 2010 

wil hij daarom onder be-

geleiding van een medisch 

team met een groep men-

sen met diabetes 2 een nog 

nader te benoemen berg 

van vierduizend meter be-

klimmen. Sportarts Praet 

waarschuwt dat zonder ge-

degen voorbereiding negen-

tig procent waarschijnlijk zal 

uitvallen. Maar daar laat de 

oud-volleyballer zich niet 

door weerhouden. “Met een 

goede voorbereiding laten 

wij zien dat het wél moge-

lijk is.”

(Geplaatst 07 augustus 2009 

in Nederlands Dagblad door 

Ingrid Beckers)
www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissピcks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  SIｴﾗﾉglet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 

17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 

van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 

graピs. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie

Di 15-09-09 Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09 Macaroni met een gebakken ei

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt

Vr 18-09-09 Vissticks met frites, doperwten en wortelen

Za 19-09-09 Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei

Zo 20-09-09 Kippotje met frites en sla

Ma 21-09-09 Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool

Di 22-09-09 Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek

Do 24-09-09 Schnitzel met frites en witlof

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool

Za 26-09-09 Kippenbout met frites en sla

Zo 27-09-09 Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 

17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken van 

het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje gratis.

Brasserie restaurant Harocamo

Kerkstraat 14  |  023-5712102

gerechten, vers bereid. 

U hoeft het niet thuis te la-

ten bezorgen, want het is na-

tuurlijk ook heel gezellig om 

in het restaurant te komen 

eten. “Het is net een gezel-

lige huiskamer” vertelt een 

vaste bezoeker. Op vertoon 

van de Zandvoort Pas zijn er 

aanbiedingen en over andere 

kortingen wordt nog nage-

dacht. 

Vanaf november nemen 

Robert en Sandra op maan-

dag een dagje vrij, maar zij 

hebben al een oplossing 

bedacht. Op zondag kan 

een makkelijk op te war-

men menu voor de maan-

dag worden bezorgd. U  

kunt ook voor een hele  

week tegelijk bestellen. 

Voor het laten bezorgen 

dient men te bellen vóór 

11.00 uur, dan kan er be-

zorgd worden tussen 

12.00 en 14.00 uur of tus-

sen 16.00 en 18.00 uur. 

Wilt u in het restaurant 

eten dan ook graag even  

van te voren reserveren. 
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Gemeentelijke publicatie week 37 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 1 september 

en de verdere in week 36 door het college genomen besluiten 

zijn 8 september vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 

de Centrale Balie en op de website. 

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet lig-

gen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op 29 

september 2009 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 

voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, 

vanaf heden tot en met 29 september 2009 ter inzage bij de 

balie van het gemeentehuis. 

Mandaat afdelingshoofd Veiligheid Vergunningverlening 

en Handhaving en gemeentesecretaris

Door het college van burgemeester en wethouders is besloten 

om het afdelingshoofd VH en de gemeentesecretaris te man-

dateren voor het verrichten van een aantal rechtshandelingen 

ten aanzien van de kapvergunning, monumentenvergunning, 

standplaatsvergunning en de ventvergunning. 

Delegatie bevoegdheid tot weigeren projectbesluiten

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend 

dat de gemeenteraad bij besluit van 1 september 2009 de 

bevoegdheid tot het weigeren van projectbesluiten als be-

doeld in artikel 3.10 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening aan 

burgemeester en wethouders heeft gedelegeerd. Het besluit 

ligt vanaf 11 september 2009 gedurende de openingstijden ter 

inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Swa-

luëstraat 2. Het besluit treedt in werking op 11 september 2009.

Geen treinverkeer

In de periode van zaterdag 12 september 01.00 uur tot maan-

dag 14 september 05.00 uur ligt al het treinverkeer van en 

naar Zandvoort stil. ProRail voert dan werkzaamheden uit aan 

het spoor. Al het wegverkeer kan geen gebruikmaken van de 

spoorwegovergang bij de Sophiaweg. Wel is er aan de westkant 

een speciale oversteek voor voetgangers en fietsers. De NS zet 

bussen in voor de reizigers Haarlem - Zandvoort (en vice versa). 

Voor het station Zandvoort (en Haarlem) staat deze bus klaar. 

Reizigers dienen rekening te houden met een langere reistijd. 

Extra raadvergadering over bestemmingsplan centrum

De extra raadsvergadering wordt gehouden op maandag  

14 september om 21.00 uur. De agendapunten zijn:

8. Bestemmingsplan Zandvoort Centrum.

Voor het gebied Centrum is een bestemmingsplan in proce-

dure gebracht. De raad dient het plan vast te stellen. Dit on-

derwerp is in de raadsvergadering van 1 september geschorst.

12. Sluiting.

De vergadering begint om 21.00 uur in de raadzaal. De entree 

vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan 20.30 uur 

open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. 

U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-

finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren 

beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten 

liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie 

en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raad-

vergadering wordt live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, 

ether FM 106,9) en op internet via de gemeentelijke website.

Commissie Raadszaken 

De commissie Raadszaken vergadert op 15 september vanaf 

20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. 

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening

- Vaststellen agenda

- Besluitenlijst 18 augustus 2009

- Vast agendapunt: informatie college

- Vaststellen gewijzigde GBA-verordening

- Geheimhouding

- Bestemmingsplan Middenboulevard

- Rondvraag

- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Commissie Planning en Control 

De commissie Planning en Control vergadert op 16 september 

vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur 

open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda 

staat:

- Opening

- Vaststelling agenda

- Besluitenlijst van 19 augustus 2009  

- Vaste agendapunten

a Rekenkamer Bespreking rapport ‘Grip op rioleringsbeleid!’.

b Informatie gemeenschappelijke regelingen

c Accountant

- Informatie college/burgemeester      

- Aanvraag eenmalige subsidie Zandvoorts Mannenkoor

- Legesverordening 2009 -1 (aanpassing i.v.m. bouwvergun-

ningen strand)

- 2e Parkeergarage Louis Davidscarré

- Beleid verkoop grond  

- Rondvraag

- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 

commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer-

pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Commissie Welstand en Monumenten

Op 17 september  vergadert de Commissie Welstand en Mo-

numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 

commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 

de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op 14 september vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken 

die van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van 

de Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag van 

iedere maand. Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare 

bijeenkomst bij te wonen.  De vergadering vindt plaats in Ge-

bouw De Krocht, kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Haltestraat 13-15-17, sloop restaurant en twee winkels, inge-

komen 02 september 2009, 2009-148S.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Fahrenheitstraat 8, plaatsen dakkapel, verzonden 01 septem-

ber 2009, 2009-137Lv.

- Zeestraat 40-40a, veranderen materiaal dakbedekking in zink, 

verzonden 03 september 2009, 2009-144Rv.

- Zeestraat 42, veranderen materiaal dakbedekking in zink, 

verzonden 03 september 2009, 2009-145Rv

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 

tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 

een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 

betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met 

vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief 

aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de wer-

king van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed 

kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-

stuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek 

dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 

t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 

klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 

Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 

Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 

verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

13 jaar geleden werd er een begin gemaakt aan de bouw van Park Duijnwijk. In 1999, nu 10 jaar geleden, 

werd het eerste deel van de woonwijk opgeleverd. Het was toentertijd het laatste grote bouwplan dat 

binnen de rode lijnen rondom Zandvoort gerealiseerd kon worden. Minister Gruijters (D’66) van Volkshuis-

vesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet Den Uyl had namelijk bepaald dat Zandvoort niet buiten 

deze lijnen mocht uitbreiden. Hieronder kunt u in grote lijnen lezen wat eraan vooraf ging en hoe het plan 

globaal in elkaar stak. Het artikel stond in het Zandvoorts Nieuwsblad van 4 september 1996 en is van de 

hand van Monique van Hoogstraten.

Tien jaar Park Duijnwijk 

Eerst probeert de gemeente die beslissing nog aan te vech-

ten. Maar het protest is  tevergeefs, want er waait een mi-

lieuvriendelijke wind door Nederland. De duinen moeten 

natuurgebied blijven, anders verandert ons land nog voor 

de eeuwwisseling in een steenwoestijn. Dankzij creatief 

nadenken komt er toch een oplossing voor de nijpende wo-

ningnood. Met de verplaatsing van Zandvoortmeeuwen in 

1991 naar de duinen bij het circuit komt er ruimte voor 

nieuwbouw vrij, zonder dat het besluit van Gruijters geweld 

aan gedaan wordt. Sportvelden in de duinen zijn immers 

geen gebouwen.

De wijk ‘De Meeuwen’ verrijst vrij snel tussen de Van 

Lennepweg en de Nicolaas Beetslaan. Met de inanciering 
daarvan loopt het wat minder lekker. Er dreigt eerst een te-

kort van vijf miljoen, maar later blijkt het slechts een miljoen 

te zijn. De verplaatsing van de sportvelden is eveneens een 

dure grap en twee miljoen gulden wordt dan ook doorge-

schoven naar het volgende nieuwbouwplan. Inmiddels is 

het bedrag dankzij de rente opgeklommen naar 2,8 miljoen 

gulden.

De verplaatsing van de Pellikaanhal wordt in het begin van 

de jaren negentig nog even in de koelkast gezet. Om bij het 

nieuwe plan weer op te duiken. Na een afgewezen voorstel 

van de supermarktketen Dirk van de Broek om beide te 

laten integreren kiest de gemeenteraad in het voorjaar van 

1996 deinitief voor het verplaatsen van de hal naar het 
Duintjesveld. De rest van het nieuwe plan voor de laatste 

nieuwbouwwijk van Zandvoort is dan al in voorbereiding.

Het bestemmingsplan geeft onder andere aan dat de lange 

straten richting zee lopen en de korte van noord naar zuid, 

net als in het grootste deel van Zandvoort. Dus geen ronde 

Als minister Gruijters in 1975 een ijzeren ring om 

de Zandvoortse bebouwing legt, lijkt de kans op 

grote nieuwbouwprojecten verkeken. Zandvoort 

mag niet meer bouwen in de duinen die het dorp 

omringen. Bovendien legt Gruijters de bevolkings-

groei aan banden. Voortaan is 18 duizend inwoners 

het maximum.

&Heden  Verleden

straatjes en doodlopende stegen, zoals in veel nieuwbouw-

wijken uit de jaren tachtig. Alleen het hof gooit de symme-

trie in de war, een deel daarvan loopt in een lauwe bocht. 
Volgens projectleider Peter van Delft is dat een knipoog naar 

de kromme spoorlijn die er nu nog ligt. Tussen de maison-

nettes die samen het hof vormen ligt een grote vijver. Als al-

les meezit, komt daar een eiland in met speeltoestellen voor 

kinderen. „Waar we de andere speeltuinen inrichten en hoe 

die eruit gaan zien, weten we nog niet. Het is verstandiger 

om dat met de toekomstige bewoners te bespreken,” zegt 

Van Delft. Kinderen kunnen in de nieuwe wijk volgens de 

projectleider veilig op straat spelen, want auto’s mogen niet 

harder dan dertig kilometer per uur rijden. Bovendien moe-

ten ouders hun bolide in garages of op hun oprit parkeren.

Is Van Delft dan niet bang voor het Bijlmereffect: parkeer-

garages waar geen mens ‘s avonds nog durft rond te lopen? 

„Het is waar dat parkeren onder de grond tot sociale onvei-

ligheid kan leiden,” geeft hij toe. „Maar er zijn natuurlijk 

wel oplossingen denkbaar om dat op te lossen. Nu hebben 

we in het plan verwerkt dat er kleine garages zitten tussen 

de trappen vanaf de Van Speykstraat naar beneden.”

De gemeente rekent er trouwens op dat de bewoners maar 

één auto bezitten. „Dat is bewust beleid dat ook aansluit op 

de wens van de rijksoverheid. We willen dat de  mensen niet 

oneindig veel auto’s aanschaffen en vervolgens alle straten 

ermee volzetten. Bovendien wonen ze vlakbij het station, 

dus is de noodzaak voor een auto minder groot.” Voordat 

volwassenen in Park Duijnwijk op de iets stappen, naar het 
station wandelen, op straat voetballen en de eenden in de 

hofvijver kwetteren, duurt het echter nog even. De bouw 

van de eerste huizen begint in het voorjaar van 1997. De 

bouw is in drie fasen verdeeld. De huizen tegen het spoor 

aan worden als eerste gebouwd, daarna de boulevardwo-

ningen langs de Van Speijkstraat en het hof en de huizen 

daaromheen

als laatste. In het jaar 2000 krijgt de laatste bewoner waar-

schijnlijk zijn sleutel. Dan is het laatste grote nieuwbouw-

project van Zandvoort een feit, maar blijft de banvloek van 

minister Gruijters boven het helmgras zweven.

Bron: 120 jaar Zandvoortse Kranten

Park Duijnwijk is antwoord op Gruijters’ vloek

Paar feiten van toen op een rij
Park Duijnwijk, zo gaat de laatste grote nieuwbouwwijk 

van Zandvoort heten. Dat heeft wethouder Versteege 

bekendgemaakt bij de presentatie van het voorontwerp 

bestemmingsplan voor de nieuwe buurt bij het station. 

De eerste paal gaat in het voorjaar de grond in. De laat-

ste woning is in het jaar 2000 waarschijnlijk klaar.

In Park Duijnwijk worden 528 huizen gebouwd: 120 

woningen met een huur van circa 740 en 840 gulden 

per maand, 47 sociale koopwoningen van 167 duizend 

gulden, 249 huizen tot drie ton en 111 woningen tussen 

drie ton en zes ton. De huurwoningen zijn bestemd 

voor mensen die een huurhuis in de regio Zuid-Kenne-

merland achterlaten. Of dat ook geldt voor de huizen 

tot drie ton, moet de gemeenteraad nog bepalen.  

Zandvoorters voorrang laten geven kan niet, omdat de 

gemeente gebonden is aan afspraken met de regioge-

meenten.

De zes architecten van Park Duijnwijk presenteren zich 

binnenkort ook. Zij zijn bekend van andere projecten in 

Nederland of in Zandvoort. Zo ontwerpt de Zandvoor-

ter Hans Wagner na De Meeuwen nu ook een deel van 

Park Duijnwijk. 

Park Duijnwijk in aanbouw | foto: André Lieberom, archief GOZ bld14275
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HCSC en SV Zandvoort delen de punten SV Zandvoort zondag redt het net niet

Dutch Power Pack breidt uit

De geblesseerde Boy de Vet toornt toch nog hoog boven de spelers uit

De 1-1 van Wouter Schuiten

Radical series vanaf 2010 in het DPP | Foto: Chris Schotanus

voetbal - zaterdag voetbal - zondag

autosport

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft de lastige uit-

wedstrijd in Den Helder tegen HCSC met een gelijkspel 

afgesloten. Het Helderse team was ten opzichte van vorig 

seizoen op een zevental plaatsen gewijzigd, Zandvoort 

had geen mutaties. Of het moeten Jurjen Mans en Michel 

de Haan zijn die beide op de reservebank begonnen. Beide 

teams wisten overigens het doel van de tegenstander niet 

te vinden.

Het heeft weinig gescheeld of het nieuwe zondagelftal 

van SV Zandvoort had de eerste wedstrijd van het seizoen 

voor een stunt gezorgd. Lange tijd heeft het thuisspelen-

de Waterloo met dichtgeknepen billen het einde van een 

wonderbaarlijke wedstrijd moeten afwachten. Toen de 

stofwolken opgetrokken waren stond er 5-4 op het score-

bord, na een 4-1 (!) ruststand.

Het programma rondom het Dutch Power Pack (DPP) zal 

vanaf het seizoen 2010 een belangrijke uitbreiding on-

dergaan. De Radical Cup, een initiatief van de Radical 

Sportscars Nederland en Circuit Park Zandvoort, zal dan 

zijn intrede doen. Met deze uitbreiding is er in het DPP-

programma voor het eerst ook sprake van een klasse voor 

sportprototypes.

Zandvoort had dan wel geen 

wijzigingen in de personele 

sfeer, wel had het zich een 

nieuwe speelwijze aange-

leerd: 4-4-2 en daar moesten 

een paar spelers duidelijk 

nog aan wennen, met name 

de buitenspelers op het 

middenveld. Zandvoort be-

gon een beetje timide maar 

kwam gaande de eerste 

helft wat meer richting het 

Helderse doel. Ondertussen 

De eerste helft van de wed-

strijd was het aanzien, voor 

het handjevol meegereisde 

Zandvoort-supporters, niet 

waard. Al in de 4e minuut 

moest keeper Ferry Nanaï 

de gang naar het net maken. 

Even later echter had Wouter 

Het Britse merk Radical 

verwierf faam met sport-

wagens die ook op de weg 

mogen worden gebruikt, 

maar het vooral goed 

doen tijdens de in Groot-

hadden de gastheren twee 

dotten van kansen gekre-

gen maar keeper Boy de Vet  

was paraat en bokste ze  

over de lat. Een derde aan-

val van HCSC, dwars door  

het midden, werd de goalie 

bijna fataal. Met een bult 

ter grote van een ganzenei 

moest hij echter verder spe-

len om de simpele reden dat 

er geen reservekeeper aan-

wezig was.

Schuiten het geluk op zijn 

hand. Wat eigenlijk een mis-

lukt schot was, kaatste van 

de benen van zijn verdediger 

recht in zijn voeten waarna 

hij de man passeerde en de 

Waterloo-goalie het nakijken 

gaf, 1-1. Hierna was het bijna 

Brittannië zeer populaire 

‘trackdays’. Dat leidde al 

snel tot verdere initiatie-

ven op racegebied in bijna 

de gehele wereld. Zo is er 

bijvoorbeeld een Europese 

Ook de tweede helft stond 

De Vet onder de lat, duidelijk 

geblesseerd. Gelukkig voor 

hem had de Zandvoortse 

achterhoede een goede 

dag en werd de bal zo niet 

op het middenveld, dan toch 

zeker wel in de laatste linie 

geëlimineerd. De Vet hoefde 

slechts drie keer echt in ac-

tie te komen. Voorin echter 

werden slechts spaarzaam 

kansen gecreëerd. Nigel 

Berg stond als het ware op 

een eiland en werd slechts 

sporadisch bereikt. Maurice 

Moll werkte hard maar 

had deze middag een hoop 

pech. Tegen het einde van 

de wedstrijd hadden beide 

ploegen de kans om alsnog 

driepunten te verdienen al-

hoewel de wedstrijd op zich 

geen winnaar verdiende. Die 

kwam er uiteindelijk ook 

niet. 

Komende zaterdag spe-

len de mannen van Piet 

Keur thuis tegen CSW uit 

Wilnis, dat thuis met 1-2 

van Amstelveen verloor. 

Deze wedstrijd begint om 

14.30 uur.

Overige uitslagen 2e klasse 

A: Kennemerland - HBOK 

2-1; Overbos – Marken 2-1; 

Voorland - Castricum 0-4 

en Monnickendam - ZOB 2-3.

alleen maar Waterloo dat 

aan voetballen kwam, wat 

ook in de stand tot uiting 

kwam. De 2-1 was een uit-

gespeelde kans, de 3-1 een 

mooie kopbal uit een hoek-

schop en de 4-1 kwam uit een 

penalty voort.

Wat trainer/coach Marcel 

Paap tijdens de rust aan zijn 

spelers had meegeven is niet 

bekend, maar er ging in de 

tweede helft wel een schepje 

bovenop. Vooral Ferry Boom 

liet van zich horen en scoor-

de een heuse hattrick. Helaas 

voor onze plaatsgenoten 

moest Nanaï toch nog een 

keer vissen en werd de eind-

stand 5-4. 

Komende week spelen de 

zondagvoetballers thuis 

tegen Terrasvogels dat af-

gelopen weekend vrij was. 

Overige uitslagen 5e klasse 

D: Geel Wit - DIO 5-2; DIOS 

- VVC 2-3; Vogelenzang – 

DSOV 0-3 en HYS - THB 0-0.

competitie, de Radical 

European Masters, die rijdt 

in het voorprogramma van 

de Le Mans Series. 

Jarno Born van Radical 

Sportscars Nederland is ver-

heugd dat Nederland einde-

lijk mee gaat doen: “Als je 

kijkt naar de ons omringen-

de landen was Nederland 

tot nu toe eigenlijk het 

enige land waar nog niet 

met Radicals geracet wordt. 

Daar komt volgend jaar dus 

verandering in.” Ook COO 

van Circuit Park Zandvoort, 

Erik Weijers, heeft er duide-

lijk zin in: “Een klasse voor 

sportprototypes was het 

enige dat we in het DPP-

programma eigenlijk nog 

misten. Dankzij de samen-

werking met Radical wordt 

dat gat nu opgevuld en kun-

nen we vanaf volgend jaar 

minimaal drie jaar van deze 

klasse genieten.”

Softbalsters besluiten prima seizoen

softbal

Het damessoftbalteam van ZSC heeft een prima seizoen 

afgesloten met een 17-7 thuiszege op het Haarlemse Uni-
ted. Het team eindigde op de tweede plaats achter kampi-

oen Olympia Haarlem 6. Van de 18 wedstrijden werden er 
15 gewonnen en slechts 3 verloren.

Op Duintjesveld kwamen zo-

wel ZSC als United in de 1e 

inning niet tot scoren. In de 

2e inning zorgden honksla-

gen van Sonja Koper, Laura 

Koning, Niekie Valkestijn, 

Wilma van Riemsdijk en 

Marcella Balk voor een 8-0 

voorsprong. United wist in 

de 3e inning terug te komen 

tot 8-2, maar in de gelijkma-

kende slagbeurt waren hits 

van Laura Koning, Valkestijn, 

Terry van Riemsdijk en Sonja 

Koper goed voor nog eens 

4 runs, waardoor de voor-

sprong opliep tot 12-2. Nadat 

beide teams in de 4e inning 

niet wisten te scoren kwam 

United in de 5e en laatste 

inning terug tot 12-7. Laura 

Koning, Valkestijn, Wilma 

van Riemsdijk, Martina Balk 

en Sylvia Koper sloegen in de 

gelijkmakende slagbeurt de 

eindstand naar 17-7. 

Sylvia Koper werd de Win-

nende werper, met 4 x 3- 

slag, 5 x 4-wijd en 6 honk-

slagen tegen. Laura Koning 

en Niekie Valkestijn sloegen 

beide 4 honkslagen uit 4 

beurten.

Ruime winst handbaldames

Wisselbeker voor Jeu de Boulers 

Pieter Schothorst kampioen in de Formido Swift

Strijd om de (hand)bal

Dutch GT4 tijdens de Wijzonol Trophy 2009  | Foto: Chris Schotanus

De gecrashte wagen van de prins |  Foto: Chris Schotanus

Het team op de slotdag

handbal

jeu de boules

autosport

Het dameshandbalteam van ZSC heeft zich in de thuiswed-

strijd tegen VOS 2 hersteld van de nipte nederlaag van vorige 

week. Op Duintjesveld werden de tegenstandsters uit Bad-

hoevedorp met 12-5 ruim verslagen.

Er zijn weleens rijders die tijdens de Wijzonol Trophy een 

voorschot op een kampioenschap nemen. Melroy Heems-

kerk deed het eerder al in de Formule Ford op Assen en 

haalde afgelopen weekend ook de Benelux titel binnen bij 

dezelfde Formule Ford. Pieter Schothorst deed het op een 

andere manier. Hij wist met een tweetal degelijke races de 

titel in de Formido Swift Cup naar zich toe te trekken. “Het 

is een droom die uitkomt”, aldus Schothorst na afloop van 

de tweede race.

ZSC nam al snel een 3-0 

voorsprong door doelpunten 

van Romena Daniels, Laura 

Koning en Sjaan ter Wolbeek. 

Daniels en Ter Wolbeek be-

paalden na een sterk ge-

speelde eerste dertig minu-

ten de ruststand op 5-2. Na de 

pauze ging ZSC door met sco-

ren. Nadat keepster Charissa 

Koning een derde VOS doel-

punt uit het net had moeten 

halen, wist Lucia v.d. Drift met 

twee treffers de voorsprong 

van ZSC op te voeren naar 7-3.

Romena Daniëls drukte het 

Zandvoortse overwicht uit in 

Jeu de Boules Vereniging 

Zandvoort is bij 7 Ver enig-

ingencompetitie kampioen 

geworden. Na een spannen-

de slotdag, waarin nog van 

alles mogelijk was, bleek het 

Zandvoortse team het beste 

gepresteerd te hebben. In to-

taal werden 44 wedstrijden 

gewonnen, met een saldo van 

+117 punten. tweede werd De 

Spaanse Ruiter  met 41 (+ 107).

De eerste race in de Formido 

Swift Cup liep voor Jeroen 

Slaghekke uit op een teleur-

stelling. Zo dacht Slaghekke 

na de eerste race nog aan-

spraak te kunnen maken op 

de beker voor de derde plek, 

maar een akkefietje in de 

laatste ronde met Marcel 

Dekker deed de jongeling 

de das om. De sportcommis-

sarissen besloten Slaghekke 

te straffen voor zijn daad 

waardoor ineens Pieter 

Schothorst met de derde 

stek aan de haal ging.

Dutch GT 4 
Rory Bertram was de beste 

in de eerste Dutch GT 4 race, 

maar moest daar lang op 

wachten. De race op zater-

nog drie treffers, waardoor 

het 9-3 werd. In de slotfase 

voerden Martina Balk, Laura 

Koning en Romena Daniels 

de voorsprong op naar 12-

3. Pas hierna moest de zeer 

verdienstelijk keepende 

Charissa Koning nog twee 

ballen doorlaten. Het bracht 

echter de overwinning van 

ZSC niet meer in gevaar. 

Romena Daniels was met 4 

treffers de productiefste ZSC-

speelster. Laura Koning, Sjaan 

ter Wolbeek, Martina Balk en 

Lucia v.d. Drift scoorden ieder 

twee doelpunten.

dag kende een tumultueuze 

start. De Ford Mustang van 

Prins Bernhard schoof hard 

uit de Rob Slotemakerbocht 

en kwam via de vangrail ook 

nog terecht tegen de recla-

meborden van, hoe ironisch, 

Oranje Dak. De prins kon op 

eigen kracht uit de Mustang 

kruipen, maar de wagen had 

aanzienlijke schade. Na het 

ongeluk besloot de wed-

strijdleiding de race stop te 

zetten, alleen miste leider 

in de race Bertram het rode 

licht. Na aanvankelijke twij-

fels bij de sportcommissaris-

sen kon hij de officials ervan 

overtuigen dat hij het licht 

echt niet had gezien. Die 

vlieger ging niet op voor Paul 

van Splunteren die op plaats 

drie hetzelfde verweer aan-

voerde toen hij doorreed. 

Omdat de nummer twee 

Christiaan Frankenhout niet 

doorreed, was dit verhaal 

van Van Splunteren voor de 

sportcommissarissen niet 

geloofwaardig.

Niels Langeveld van het 

Zandvoortse Certainty team 

had samen met Marth de 

Graaff een goed weekend. 

Waar de Graaff de eerste 

race won, wist Langeveld de 

tweede te winnen. Het was 

voor het team van Dillon 

Koster toch al een succes-

vol weekend, want Jeroen 

Bleekemolen pakte voor de 

Zandvoortse teambaas in 

de tweede Dutch GT 4 race 

de winst. Later deed hij sa-

men met Peter van der Kolk 

opnieuw een gooi naar de 

hoogste plek op het podium, 

maar dit keer kwam hun 

Corvette niet verder dan een 

derde plaats. In de derde race 

ging de winst naar het Ekris 

BMW-duo Ricardo van der 

Ende en Duncan Huisman.

Formule Ford 
Melroy Heemskerk was 

dus de grote man in de 

Formule Ford. “Volgende 

maand is het WK Formule 

Ford op Brands Hatch en 

daar zal het niet gemakke-

lijk zijn”, relativeerde hij zijn 

Beneluxtitel. 

Clio cup
De eerste Dunlop Sport-

M a x x C l i o C u p  k e n d e 

een één-tweetje voor de 

Landmacht equipe voor 

Sandra van der Sloot en 

Sheila Verschuur. Melvin de 

Groot moest zich tevreden 

stellen met plek drie. In de 

tweede race vocht De Groot 

een fel duel uit met Robert 

van den Berg, die zijn eerste 

optreden in de ochtenduren 

van de Wijzonol Trophy in 

een mislukking zag eindi-

gen. De Groot wist iedereen 

voor te blijven en daarmee 

zijn titelkansen voor het 

team van Bleekemolen nog 

levend te houden, mede 

omdat Van der Sloot buiten 

het podium finishte.

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Alessandro SPA & Beauty   
 Zandvoort
Algemene uitvaartbegeleiding  
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine
Greeven, Makelaardij o.g.
Harocamo 
Hugoos

adverteerders

Huisartsenpraktijk Noord   
 B. van Bergen
Jan Drommel
La Fontanella
OHD
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
Pure & Simple
Riche aan Zee
Sea Optiek
Smulhouse Allessandro
Stolk Travel B.V.
Stox
Studio 118 Dance
Take Five
Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Wonderen Makelaardij
VVV Zandvoort
Zandvoort Optiekwww.sportinzandvoort.nl

De spelers die voor de ver-

eniging uitkwamen waren  

in wisselende samenstel-

ling: Cor Drayer, Dick en 

Gerrie Kraaijenoord, Henk 

van Koningsbruggen, Johan 

Dorsman, Johan Moelee,  

Jopie Dalman, Lenie Klees, 

Lex van Adrichem, Richard 

Kerkman,Riet van Meelen, 

Walther Bruns en Will 

Honderdos.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte 
houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

De adverteerders in de krant van deze week zijn:
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Afgelopen donderdag begonnen twee medewerkers van Nieuw Unicum, Dennis 
Schrader en Bart Hendriks, aan een wereldrecordpoging langtennissen op de baan 
die op het terrein van Nieuw Unicum is gelegen. Hun doel, 36 uur achter elkaar ten-
nissen, hebben zij gehaald! Vrijdagmiddag om 17.35 uur sneuvelde het oude record en 
daarna hebben de beide heren nog tot 20.00 uur doorgespeeld waardoor de 36 uur 
werden vol gemaakt!

Maandagavond heeft de gemeenteraad nog eens twee 
uur nodig gehad om het bestemmingsplan Zandvoort 
Centrum aan te nemen. Dat ging niet zonder slag of 
stoot, er waren meerdere schorsingen nodig. Voorzitter 
Niek Meijer loodste op allerhande manieren het plan 
langs de klippen die de raad had neergelegd maar… 
slechts tot januari want dan zal het college met een 
volledig nieuw plan komen dat de hele cyclus weer zal 
moeten doorlopen.

Wereldrecord naar Zandvoort In januari volgt een nieuw 
bestemmingsplan Centrum

€ 1.000 voor dit goede doel. 
Gestreefd werd om een mooi 
bedrag bijeen te brengen en 
dat is door een groot aantal 
donaties gelukt. Bij het ter 
perse gaan van deze editie 
van de Zandvoortse Courant 
stond de teller al op € 4.500 
maar een aantal donaties 
moeten nog binnenkomen. 
In tweede instantie wilden 
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De Mannetjes
Wereldrecord 

tennissen

‘Je leest alleen nergens 

wie er gewonnen heeft’

De poging was bedoeld om 
fondsen in te zamelen voor 
de jaarlijkse bootvakantie 
van een aantal inwoners 
van het zogcentrum, die 
door de stichting Vrienden 
van Nieuwe Unicum wordt 
georganiseerd. De gemeente 
doneerde een mooi bedrag 
en de Lionsclub Zandvoort 
kwam met een cheque van 

De vergadering was het ver volg 
van de geschorste vergadering 
van 1 september toen bleek dat 
het bestemmingsplan aan al-
lerlei kanten rammelde en  
de raad het college voorstelde 
om met een gerepareerd be-
stemmingsplan te komen. 

Allereerst was er binnen 
de raad commotie omdat 
het college tussentijds een 

de beide heren een poging 
doen om in het Guinness 
World Records™ opgenomen 
te worden. Het oude record 
(33 uur, 33 minuten en 33 se-
conden) hebben ze met hun 
36 uur ruimschoots overtrof-
fen, al heeft het zo nu en dan 
wel aan een zijden draadje 
gehangen. Een uitgebreid 
verslag leest u op pagina 23.

Alle monturen 
25% tot 50% korting
Alle zonnebrillen

25% korting

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 38:
• Fijn volkoren, licht volkoren 
zonder hele korrel € 1,75
• 4 vanille muffins € 4,95 

week 39:
• Desem wit of bruin, brood 
zonder vet, gist en andere 
toevoegingen € 1,95
• 4 vers gebakken appelflappen  
  € 4,95

Stap ook eens binnen voor  
een lekker belegd broodje  
met één van onze heerlijke 
ambachtelijke salades en  

een lekker kopje koffie

Zondag 20 september 2009
Laureaten Prinses 

Christina Concours
Servaas Jessen - contrabas

Mengjie Han - piano
Kurt Bertels - saxofoon

Dirk Herten - piano
Locatie: Protestantse kerk, 
Kerkplein 1
Aanvang: 15.00 uur 
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: gratis
www.classicconcerts.nl

Het Horecasanctiebeleid 
is vastgesteld. 

In de gemeente-advertentie 

leest u er meer over.

De wereldrecordhouders Dennis Schrader en Bart Hendriks | foto: Rob Bossink

vervolg op pagina 3

De voorzitter van de Zandvoortse Omroep Organisatie ZFM, Eg Poster, heeft maandag 
tijdens een bestuursvergadering zijn congé genomen. Ook bestuurslid Albert-Jan Vos is 
demissionair. De laatste weken rommelt het binnen de omroep en een aantal vrijwillige 
medewerkers heeft aangegeven niet langer door te willen gaan.

Bestuurscrisis bij lokale radiozender

de medewerkster heeft al te 
kennen gegeven niet meer be-
schikbaar te zijn. Een paar pro-
gramma’s staan op de tocht 
waaronder het populaire live 
programma Goedemorgen 

Alles draait om een geschil 
tussen een medewerkster en 
een bestuurslid dat geësca-
leerd is en een steeds grotere 
omvang aan het aannemen 
is. Een aantal collega’s van 

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

brief over de kwestie naar 
de raadsleden had gestuurd 
met een voorstel. Tevens lag 
er op een gedeelte van een 
aantal onderliggende advie-
zen volgens het college ge-
heimhouding en dat begint 
zo langzamerhand bij diverse 
raadsleden te werken als een 
rode lap op een stier. 

Zandvoort, dat wekelijks op 
de zaterdag live vanuit hotel 
Hoogland wordt uitgezonden. 
Voorlopig neemt penning-
meester Rob Harms de taken 
van Eg Poster over.
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Maar volgens burgemeester 
Niek Meijer waren de han-
den van het college gebon-
den. Het college stelde in de 
brief een viertal scenario’s 
voor om de besluitvorming 
rondom het bestemmings-
plan Zandvoort Centrum 
af te kunnen ronden en 
koos zelf voor ‘optie 4’. Deze 
houdt in dat het plan in zijn 
geheel wordt vastgesteld 
zonder “locatiegerelateerde 
ambthalve wijzigingen” en 
daarna een nieuw bestem-
mingsplan met wijzigingen 
ter inzage te leggen.

In de wandelgangen werd 
hier en daar al door de po-
litici voor dezelfde optie ge-
kozen maar men wilde veel 
meer zekerheid dat in de 

toekomst ongewenste ac-
tiviteiten en/of bouwplan-
nen in het centrum zouden 
kunnen worden voorkomen. 
Volgens Bierman zaten die 
zekerheden al ingebouwd in 
de Wet Ruimtelijke Ordening 
maar op de een of andere 
manier kwam hij bij de raad 
niet goed over en was er 
wantrouwen te bespeuren. 
Hierop werd uiteindelijk door 
de VVD een amendement in-
gediend dat vroeg om via een 
voorbereidingsbesluit onge-
wenste ruimtelijke ontwik-
kelingen voor het buiten de 
rode lijnen gelegen gedeelte 
van het bestemmingsplan 
Zandvoort Centrum te voor-
komen. Volgens Bierman 
was dat pas nodig als het 
voorl iggende bestem -

mingsplan daadwerkelijk in 
werking zou treden, naar ver-
wachting ergens in decem-
ber. Om de raad tegemoet 
te treden stelde Bierman 
voor “op het vroegst nood-
zakelijke moment” aan het 
amendement toe te voegen, 
waarna het unaniem werd 
aangenomen en de weg vrij 
was om het raadsbesluit te 
aanvaarden. De belofte van 
wethouder Maten Bierman 
om dan in januari met een 
nieuw plan de volledige cy-
clus weer te doorlopen, met 
het voorbereidingsbesluit in 
de hand, zorgde ervoor dat 
de raad, met de stemmen 
van Cees van Deursen (GL) 
en per ongeluk ook die van 
Joke Draijer (GBZ) tegen, het 
plan alsnog aannam.

is dertig jaar in een mensenle-
ven nog te overzien. Maar niet 
als je, net zoals ik, bij de senio-
rengroep hoort. Dan is dertig 
jaar erg kort. Zonder dat je het 
wilt kom je in het stadium van 
“ik zal mijn tijd wel uitzingen 
en het zal wel!” Op deze wijze 
heb ik de nieuwe structuurvi-
sie 2025 met de toekomstvisie 
naar 2040 gelezen. 
De Parel aan Zee met een vet-
te plus is niet één parel maar 
meer een parelketting. Hoe 
kostbaar onze parel plus is, 
hangt af van de kleur, grootte, 
perfectie en symmetrie waar-
bij de glans het belangrijkste 
is. Volgens de samenstellers 
van de visie bestaat Zandvoort 
in 2040 uit actieve en tevre-
den bewoners, organisaties en 
bedrijven. Met elkaar maken 
we er wat van. Iedereen doet 
mee, is behulpzaam en heeft 
respect voor elkaar. Tjonge, ik 
ben te vroeg geboren. Zullen 
de genoemde tevreden bewo-
ners mijn vergrijsde generatie 
ooit gaan koesteren? 
Zo te lezen wordt het straks 
dikke pret met een per-
fecte verkeersstructuur, een 
Zeppelinroute, fietspaden 
voor een rondje Zandvoort. 
De pantoffels kunnen uit de 
kast want we gaan flaneren 
langs authentieke huisjes en 
chique winkels. Het nachtle-
ven is beperkt, grote lawaai-
makers worden geweerd en 
de grandeur komt terug. Ook 
de toerist is in zijn voordeel 
veranderd. Hij is kritischer 
en de stacaravans op de 
campings zijn verdwenen. 
Daarvoor in de plaats komen 
duin- en strandbungalows, 
blokhutten en campers. Zelfs 
De Krocht is niet meer van 
deze tijd. Dat had ik ook kun-
nen vertellen.
 
Als ik het 153 pagina’s tellende, 
rijk geïllustreerde boekwerk 
moet geloven ziet de parel 
van Zandvoort er glansrijk 
uit. Maar let op! Een perfecte 
parel is zeldzaam en 
een kleine Japanse is 
meer waard dan een 
grote parel+ met een 
haven. U bent ge-
waarschuwd. 

cartoon Hans van Pelt

Volgens mij…
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Opnieuw heeft het bestemmingsplan Middenboulevard 
tot lange discussies geleid. De commissie Raadszaken had 
dinsdagavond maar liefst meer dan 3 uur nodig om tot een 
stemming te komen en, hoe kan het ook anders, er kwam 
weer geen eensluidend advies voor de gemeenteraad uit. 

Over het algemeen was de 
commissie bang dat er te 
massaal gebouwd zou kun-
nen worden, ondanks dat 
de contouren binnen het 
bestemmingsplan zouden 
liggen. Wethouder Marten 
Bierman had juist ruime 
maten in het plan opgeno-
men om, als de tijd daar is, 
een mooi bouwplan neer 
te kunnen leggen. Cees van 
Deursen, en anderen, waren 
bang dat als de projectont-
wikkelaars aan bod komen, 
zij de maximale maten zul-
len gaan hanteren omdat dit 
volgens de vertegenwoordi-
ger van GroenLinks alleen 
maar interessant voor hen 
zou zijn. 

Bruno Bouberg Wilson ging 
ver in detail om het stand-
punt van OPZ duidelijk te 
maken en stelde daarmee 
dermate veel vragen dat 
Bierman hem, op verzoek van 

voorzitter Fred Paap (VVD), 
schriftelijk zal antwoorden. 
Joke Draijer (GBZ) was van 
mening dat het geen inte-
graal plan is en daardoor 
geen goed plan. Gert-Jan 
Bluijs (CDA) vroeg zich af wat 
de onderbouwing van het 
plan was. Volgens hem was 
er nog geen beeldkwaliteits-
notie. Willem Paap (SZ) was 
bang dat indien de provincie 
dit plan weer af zou ketsen, 
zij het over zouden nemen. 
Bierman kon die angst weg-
nemen. PvdA-raadslid Uschi 
Rietkerk kon zich vinden in 
de plannen van het college.  

VVD-woordvoerder Jerry 
Kramer vond dat de hoor-
co m m i s s i e  vo l d o e n d e 
zienswijzen gegrond had 
verklaard en dat er dus 
voldoende inspraak was 
geweest. Hij stelde een 
aantal aanpassingen voor 
die de wethouder goed ge-

Middenboulevard blijft 

de gemoederen bezighouden

Politiek verslag
commissie Raadszaken, d.d. 15 september

zind waren. Zo stelde hij 
onder andere voor om het 
Badhuisplein te verbreden, 
hetgeen Bierman hem toe-
zegde. Velen waren het eens 
dat de polen als Palaceplein 
en Badhuisplein te zwaar be-
bouwd zullen kunnen gaan 
worden. Er zou voor het plein 
voor het Palace Hotel een 
mogelijkheid zijn om tot 85 
meter te kunnen bouwen, 
een voor de commissie on-
gewenste situatie.

Bierman gaf aan dat de 
raad de bevoegdheid heeft 
om ongewenste ontwik-
kelingen tegen te houden. 
“Het is een heel flexibel en 
globaal bestemmingsplan 
en dat is alleen maar om tot 
een mooi geheel te kunnen 
komen. Men is zoveel flexi-
biliteit niet gewend, maar 
u hebt het laatste woord”, 
zei de wethouder. De com-
missie wilde daaromtrent 
meer zekerheid. Ook wilde 
men meer zekerheid over 
de bouwhoogtes, het per-
centage van overschrijding 
daarvan en de bouw van ter-
rasvormige gebouwen. Er is 
nog een lange weg te gaan.

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten burgerlijke stand
5 september - 11 september 2009
Geboren: 
Georgina, dochter van: de Jong, Gustaaf en: Geurts, Samantha 
Annemarie. 
Ondertrouwd: 
Roos, Rembertus Abraham en: Bergman, Jenny Maria.
van der Vliet, Bob en: van den Broek, Guda Elisabeth. 
Gehuwd: 
Versteege, Jan Peter en: Poelmann, Marion Yvonne Cécile.
Görmiller, Walter Richard en: Zhu, Jing.
van Leeuwen, Franciscus Jozef Maria en: van Es, Dievera 
Catharina Maria.
Berrier, Fredericus Gerardus en: Loos, Marieke.
Spreeuw, Constantinus Wilhelmus Richard en: Van Langenhove, 
Linda Nicole Florent.
Overleden: 
Gelsing, Joannes Gerrardus Antonius, oud 93 jaar.
Schut geb. Martens, Cornelia, oud 86 jaar.
Doves, Simon, oud 77 jaar.
van Maris, Johannes Daniël, oud 88 jaar.

KOmeNDe ZONDAG 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl
10.30 uur  Heer P. v.d. Smaal

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor D. Duijves

kerkdiensten 

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
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restaurant aan het strand

waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

Reserveren:023-5713200

www.beachclubtien.nl

Geniet er van 
zo lang het nog kan

Met droefheid geven wij kennis dat 
onze lieve mama en trotse omi

Fenna Varecza 
~ Fennie ~

weduwe van Frits Cohen en Frans Walthaus

is overleden.

    24 september 1935          9 september 2009

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers 
van verpleeghuis Den Weeligenberg in Hillegom 

voor hun fantastische zorg.

Paola en Kent Hicks – Walthaus
   Annabelle 

Ibolya Walthaus en Ronald van Dijk
   Alexandra, Casper

Correspondentieadres:
Familie Walthaus
Keesomstraat 437
2041 XS  Zandvoort

De begrafenisplechtigheid heeft op 15 september 2009 
reeds plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats 
gelegen aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Tot ons aller verdriet is 
op veel te jonge leeftijd 
van ons heengegaan

Erol Ozcan 

          15-11-1964  11-09-2009

 Alex, Paulo en crew La Paz

dankbetuigingen
Als het strijden wordt lijden,

is het gelukkig als je gaat.
Maar de leegte die je achterlaat,
wordt gevuld met gedachten,
die het leed doen verzachten.

Dank God in alles
Namens Marco en Corriejanne, Willem en kleinkinderen wil ik u 
hartelijk bedanken voor de belangstelling tijdens de ziekte en de 
begrafenis van onze allerliefste, bijzondere vrouw en moeder Attie.

Maarten Keur

17-09-1984 17-09-2009

25 jaar
Wij feliciteren Rob van Beelen, die al 25 jaar lang 
uw fietsen repareert bij Versteege Wielersport.

Komt u Rob vandaag (donderdag) feliciteren? 
Koffie met gebak staat klaar. 

Het team van Versteege Wielersport

Ongelooflijk maar waar:

Robin 40 jaar

Gefeliciteerd!
Team Beach Club Tien

Erol, je was een goeie vriend, 
een broer, een vader en grote 
steun voor iedereen om je 
heen. We zullen je missen,  
maar we zullen en kunnen  
jou nooit vergeten. Jij zal altijd  
voortleven in ons hart en we  
zullen jouw droom voortzetten.
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In elk huishouden is wel een koel- of vrieskast te vinden. Na bewezen 
dienst kan die worden opgeruimd. Uitgaande van 8500 huisadressen 
in Zandvoort waar gemiddeld eens per 10 jaar een koel/vrieskast wordt 
vervangen, zijn dat er jaarlijks 850. Hoe kom je er van af? Heel sim-
pel, door te bellen met de afvallijn: 023-5740200. Dan wordt het ap-
paraat keurig, zonder extra kosten, zeer snel op afspraak weggehaald. 
Makkelijker kan het niet, zou je zeggen. Moeilijker wel, want helaas 
gebeurt het nog wekelijks dat oude koel- en vrieskasten gewoon aan de 
weg worden gezet, in de hoop -of de veronderstelling- dat die dan wel 
vanzelf worden weggehaald. En dat is niet zo. De grofvuildienst mag ze 
vanwege milieuvoorschriften niet meenemen. Zo’n apparaat blijft vaak 
meerdere dagen anoniem langs de weg staan, valt ten prooi aan ver-
nielingen en wordt dan uiteindelijk noodgedwongen apart opgehaald 
en afgevoerd. In veel gevallen zwerven dan al onderdelen over straat. 
Dat kost nodeloos extra arbeid, extra nazorg, extra geld. 

ZANDVOORT SCHOON!? genoeg van rondzwervende koelkasten

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

schillende Prunus-haarden, 
is er een proef met 
de herder en een deel 
van de schapen. Om 
te laten zien dat hij in 
de AWD wandelt hijst 
Geerligs bij ingang De 
Zilk de vlag.

Benefietavond
Op 2 oktober organiseert 
Mango’s Beachbar in sa-
menwerking met stichting 
Dogonderwijs een grote be-
nefietavond. De opbrengst 
is voor een door zonnecol-
lectoren aangedreven wa-
terpomp te realiseren in 
het dorp Koundou Soban. 
Daar moeten de bewoners 
water met de hand naar 
boven halen na een 
tocht van soms vele ki-
lometers. Op de bene-
fietavond worden voor  
€ 50 per per soon drank -
jes en een barbecue 
in Mango’s Beachbar 
geserveerd. Tevens is  
daar een uitleg over het 
project.

Expédition d’eau
Maar dat is nog niet alles. 
Op 2 november 2009 ver-
trekken zes gedreven men-
sen (Cees Kieft, Bob Kieft, 
Bas Lammers, Robbert 
Habes, John van Dam en 
Rob van Bambergen) met 
drie auto’s vanuit Zandvoort 
richting Mali om daar in het 
dorp Koundou Soban een 
waterpomp te plaatsen, die 
aangedreven wordt door 
zonnecollectoren. Directe 
hulp dus voor de plaatselij-
ke bevolking, zonder allerlei 
tussenpersonen. De auto’s 
worden in Mali achtergela-
ten en geschonken aan een 
school waar ook autotech-
niek wordt gedoceerd. 

Zingen aan zee
The Beach Pop Singers or-
ganiseren op zaterdag 3 
oktober alweer voor de 
derde keer de Korendag 
Zandvoort. Twintig koren 

uit heel Nederland ko-
men naar de Protestantse 
kerk in Zandvoort. Dit keer 
heeft de organisatie de ko-
ren gevraagd in ieder ge-
val een musicalnummer 
te zingen omdat deze dag 
geheel in het thema musi-
cal staat. Er zullen veel ver-
kleedde musical figuren 
rondlopen. Dit is natuurlijk 
erg leuk voor de kinderen, 
die dan met deze musical-
figuren op de foto kunnen. 
Kinderen zullen er in ieder 
geval aanwezig zijn, want 
het kinderkoor ‘Kids Crew’ 
uit Utrecht zal ook een op-
treden verzorgen. 

Kindervoorleesboeken

Vorige week woensdag 
ging onderwijswethouder 
Gert Toonen op bezoek bij 
de peuterspeelzaal van de 
Nicolaasschool. Hij deelde 
daar de eerste exemplaren 
van het kinderleesboek 
‘Mijn eerste Van Dale’ uit 
aan vertegenwoordiger-
tjes van de 6 Zandvoortse 
peuterspeelzalen. Alle 3-ja-
rige Zandvoortse peuters 
die voor het eerst naar 
de peuterspeelzaal gaan, 
krijgen het voorleeswoor-
denboek ‘Mijn eerste Van 
Dale’. Dit boek is een hulp-
middel dat de taalontwik-
keling ondersteunt en de 
woordenschat uitbreidt. 
De gemeente is een groot 
voorstander van taalont-
wikkeling en ondersteunt 
de peuterspeelzalen bij 
voorschoolse opleiding. 
Het doel is om peuters 
met gelijke basiskennis en 
zonder (taal)achterstan-
den in te laten stromen 
op de basisschool.

Afrikaans feest

Tussen de bouwput LDC 
en het speelterrein van 
de Hannie Schaftschool is 
in de schoolvakantie een 
hoge schutting geplaatst. 
Deze moet de veiligheid 
van de schoolkinderen 
waarborgen. De meer dan 
50 meter lange schutting, 
met kijkgaten, is door de 
ouders en leerkrachten 
met figuren uit Jungle 
Book opgepimpt. Later 
schilderden de leerlingen 
met meegebrachte restjes 
verf de figuren in met als 
resultaat een kleurrijke en 
vrolijke afscheiding. Om de 
schutting in te wijden en 
om tevens geld in te zame-
len voor het schoolproject 
‘King David Academy in 
Rwanda’, werd er afgelo-
pen zaterdag een Afrikaans 
feest georganiseerd. Voor 
jong en oud waren er ge-
noeg gezellige (Afrikaanse) 
activiteiten te doen. De 
playbackshow was de 
grootste publiekstrekker. 
De opbrengst van het feest 
gaat naar het goede doel.

Herderdag 
Vanaf augustus tot en 
met oktober is herder Loek 
Geerligs met zijn twee hon-
den in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (AW-
D) vijf dagen per week 
aanwezig. Hij trekt met 
een groep van 150 scha-
pen door de Westhoek, 
dicht bij ingang De Zilk en 
krijgt assistentie van Paul 
Warmerdam, verzorger 
van de schapen en herder 
in opleiding bij Waternet. 
Omdat de Westhoek een 
groot gebied is met ver-

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

SCHOTS FEEST
op zondag 20 september.

 
Wedstrijd boomstam werpen

 
18.00 uur WHISKY proeverij

 
3 gangen menu:

    
Gerookte zalm

 
Beef Wellington

 
Schotse crème brûlée

    € 24,50 p.p. 
Gezellige muziek door bekende DJ
Wij zijn geopend van donderdag t/m maandag 
Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl
Jeroen en Bart Schuitenmaker, tel: 023-8223780

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 28,50 

vanaf 17-09-2009
 kunt u culinair komen 

genieten van onze 
vernieuwde dinerkaart

Wij zijn vanwege vakantie gesloten 
van 30-09-2009 t/m 08-10-2009 

 Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

Afgelopen zaterdag verzamelden zich circa zestig antieke 
auto’s bij Slotemakers Antislipschool voor een uniek eve-
nement: de Rob Slotemakers Memorial Rally 2009. De rally, 
waaraan niet alleen bekenden van de legendarische Slote-
maker maar ook vele bewonderaars van hem deelnamen, 
voerde van Zandvoort naar de kop van Noord-Holland en 
vervolgens via een prachtige route weer terug.

Jan Lammers in een Simca Rally 2 | Foto’s: Chris Schotanus

Prachtige klassiekers over het circuit       

De climax vormde een se-
rieuze praktijkproef op het 
complex van de ‘slipschool’, 
die nog steeds de naam van 
oprichter Rob Slotemaker 
draagt. Vooral Jan Lammers, 
in een Simca Rally 2, liet zien 
dat hij het slippen nog niet 
verleerd is. Vervolgens volg-
den enkele ronden over het 
Circuit Park Zandvoort, de 
plek waar Slotemaker exact 
dertig jaar geleden in het 
harnas stierf.

Ode aan ‘Sloot’
Het bijeengekomen wa-
genpark voor de rally 
vormde op zich al een ode 
aan Slotemaker, want het 
overgrote deel daarvan, uit-
eenlopend van DAF’s 55 en 

Rob Slotemaker herdacht met Memorial Rally 

Alfa’s tot een brullende Ford 
Mustang, speelde ooit een 
rol in het leven van de cou-
reur. Hetzelfde gold voor de 
bestuurders, want onder de 
deelnemers waren bekende 
coryfeeën als Jan Lammers, 

Gijs van Lennep, Hans Deen, 
Dick van Yperen en Han 
Akersloot. 

Winnaars Rally
Het zal geen verbazing wek-
ken dat er na afloop van 
de rally talloze herinne-
ringen werden opgehaald 
uit de ‘Slotemakerperiode’. 
Winnaars van de rally wer-
den uiteindelijk Eric Noort/
Niels Kroeze in een BMW 
3.0 CSi, gevolgd door Mark 
Roodenhuis/Mark Temme 
(Alfa Romeo Giulia Super 
1600) en Han & Jasper 
Brouwers (Sunbeam Tiger). 
Allen ontvingen zeldzame 
miniaturen van auto’s waar-
mee ‘Sloot’ ooit aan races 
deelnam. Daarnaast ontvin-
gen alle equipes namens Rob 
Slotemakers Antislipschool 
een Cadeaucheque voor een 
volledige dagcursus. Niet om 
zelf te gebruiken, maar om 
te schenken aan iemand van 
de volgende generatie. En 
zo zal het erfgoed van Rob 
Slotemaker in de toekomst 
levend worden gehouden.

‘De Derde Kamer’ op basisscholen

Ook dit jaar willen de landelijke politieke partijen de oudste kinderen van het basisonder-
wijs voor de politiek proberen te interesseren. Op de basisscholen wordt door plaatselijke 
politici een koffertje met lesmateriaal bezorgd, de ‘Derde Kamer’ genaamd. Het is de bedoe-
ling dat de oudste groepen, en de brugklassen van het voortgezet onderwijs, aan de hand 
van aanwijzingen in het koffertje een discussie gaan voeren op de daarvoor geijkte manier.

Belinda Göransson in de Derde Kamer

Gemeenteraadslid Belinda 
Göransson (VVD) bemoeit zich 
in Zandvoort met het project 
en deelde afgelopen dinsdag, 
Prinsjesdag, de koffertjes op 
de 7 Zandvoortse basisscholen 
uit. Vorig jaar is zij samen met 
PvdA-raadslid Uschi Rietkerk 
een project gestart waarbij 
de beste debaters van iedere 
basisschool en de brugklas 
van het Wim Gertenbach 
College via de Jeugdraad zich 
over een aantal zaken die de 
Zandvoortse jeugd bezighou-
den konden debatteren.
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VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

evenementen agenda

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Meest verkopende makelaar in 

Zandvoort 2008! (bron: NVM)

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Greeven

Vraagprijs: € 239.000,= k.k.

Vraagprijs: € 199.500,= k.k.

Vraagprijs: € 198.500,= k.k.

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Huurprijs: € 850,= excl.

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Schelpenplein 1

De Favaugeplein 21-34

Passage 3-15Van Ostadestraat 21a

Zandvoortselaan 9

Max Planckstraat 42

Deze CHARMANTE woning is gelegen in de idyllische oude 
dorpskern van Zandvoort doch in de luwte. De woning be-
schikt o.a. over een recent geplaatste keuken, een sfeervolle 
woonkamer, 2 slaapkamers, een badkamer met douche, 
wastafel en 2e toilet. Tevens is er  een patio aanwezig welke 
u voldoende privacy biedt. Er zijn parkeerplaatsen in de 
directe omgeving.

• Gunstig gelegen nabij het strand en in het centrum;
• Recent vernieuwde keuken;
• Dakterras en patio aanwezig;
•  Woonoppervlakte ca. 80 m2;
• Voor digitale plattegronden zie www.greevenmakelaardij.nl.

Op een fantastische locatie geniet u in dit tweekamer ap-
partement iedere minuut van het grandioze uitzicht over de 
Noordzee met de kustlijn. Het appartement is gelegen op de 
6de verdieping van het appartementencomplex “De Rotonde” 
welke is v.v. 2 liften, een berging en een aparte, algemene 
fietsenstalling in de onderbouw. 

• De servicekosten bedragen € 228,= per maand (incl. o.a. 
 voorschot stookkosten en water);
• Zo te betrekken, licht en zonnig appartement, goed 
 onderhouden gebouw;
• Gebruik als 2e woning toegestaan;
• Woonoppervlakte ca. 50 m2, inhoud ca. 140 m2;
• Voor digitale plattegronden zie www.greevenmakelaardij.nl.

Dit 3-kamer HOEKappartement is gelegen op de 3e verdieping 
met levendig uitzicht over de Zandvoortse dorpskern. Het 
appartement beschikt o.a. over een woonkamer met prettige 
lichtinval door de ligging op de hoek en heeft toegang naar 
het balkon. De keuken is verzorgd en v.v. diverse inbouwappa-
ratuur. Verder vindt u er 2 slaapkamers, een toilet met fontein-
tje en de badkamer v.v. een douchehoek en wastafel. In het 
complex is een lift en een inpandige berging aanwezig.
• Starterslening is hier van toepassing vraag naar meer 
 informatie;
• Lift in het complex aanwezig;
• Parkeren in een vergunninggebied;
• Woonoppervlakte: ca. 90 m2 excl. balkons, servicekosten: 
 € 251,= p/m;
• Voor digitale plattegronden zie www.greevenmakelaardij.nl.

STARTERS OPGELET! Sfeervolle benedenwoning gelegen in het 
gezellige centrum van Zandvoort,  zeer geschikt voor een 1 of 2 
persoonshuishouden Hier is het heerlijk wonen met alle facili-
teiten zoals winkels, supermarkten, restaurants, cafés, terrasjes 
in de directe omgeving, maar ook het strand is op loopafstand. 
De woning beschikt over een ruime woonkamer met erker en 
open keuken, een badkamer met ligbad, een toilet, een slaap-
kamer aan de achterzijde en een knusse patio.

• Starterslening is hier van toepassing vraag naar meer 
informatie;

• Vrij parkeren in de straat en de directe omgeving;
• Woonoppervlakte ca. 55m2; 
• Voor digitale plattegronden zie www.greevenmakelaardij.nl.

Deze VOLLEDIG GERENOVEERDE 4-KAMER benedenwoning 
beschikt o.a. over een voortuin en beschutte achtertuin, een 
sfeervolle woonkamer, een open keuken in hoekopstelling met 
gezellige eetbar en diverse inbouwapparatuur, 3 slaapkamers, 
een moderne badkamer met royaal ligbad, een douchehoek 
en wastafelmeublement. Tevens is er een praktisch souterrain 
aanwezig onder de woning.

• Volledig gerenoveerde woning en zo te betrekken;
• Gelegen op aantrekkelijke locatie nabij het centrum;
• Geschikt voor gezin door de 3 slaapkamers;
• Woonoppervlakte ca. 110 m2 incl. souterrain;
• Voor digitale plattegronden zie www.greevenmakelaardij.nl.

Te huur aangeboden: moderne, representatieve kantoorruimte 
in Zandvoort Nieuw Noord gelegen op de 1e etage. Het object is 
geheel nieuw en beschikt over een eigen entree op de begane 
grond. De kantoorruimte heeft een privé-parkeerplaats op eigen 
terrein. Verder is er goede parkeergelegenheid in de directe 
omgeving.  

• Het geheel is afgewerkt met hoogwaardige materialen;
• Centrale verwarming; oppervlakte ca. 70m2;
• Indexering is van toepassing;
• Voorschotbedrag elektra en verwarming: €125,= per maand;
• Waarborgsom 3 maanden huur;
• 19% BTW is van toepassing;
• Huurperiode 5 + 5 jaar, oplevering in overleg.

Internetverkoop bij opbod Dr. J.G. Mezgerstraat 135!! 
Kijkdagen a.s. donderdag en zaterdag

Dr. J.G. Mezgerstraat 135

Hoe werkt Bieden en wonen?
1) Bezichtig de woning
2) Inschrijven bij 
 Greeven Makelaardij
3) U ontvangt een inlogcode
4) De internetverkoop 
 bij opbod start
5) U koopt uw droomhuis voor 
 een transparante prijs!!

 
Zandvoort

ROYAAL en LUXE 4-kamer PENTHOUSE, groot circa 140m2, gelegen op de 3 etage -en tevens hoogste- met een fraai 
uitzicht. Het biedt u alle woonconform door de zeer ruime living met het zonnige terras op het zuid oosten, de 3 
slaapkamers, de masterbadkamer, de gastenbadkamer en de berging in de onderbouw. Tevens is er een dubbele 
garage separaat te koop. Vanzelfsprekend beschikt het complex over een LIFT. 
Het ligt nabij het centrum, het NS-station en op loopafstand van het strand.

KIJKDAGEN: 
Donderdag 17 september a.s. van 19.30 tot 20.30 uur
Zaterdag 19 september a.s. van 11.00 tot 13.00 uur

UNIEKE KANS: 
De internetverkoop bij opbod vindt plaats op DONDERDAG 24 SEPTEMBER 
van 17.00 tot 18.00 uur via Bieden en Wonen. 
Deelnemers dienen zich uiterlijk maandag 21 september a.s. te hebben ingeschreven.

UNIEKE 

KANS!

Oude vraagprijs: 
€ 439.000,= k.k.
Nieuwe VANAFprIJs: 
€ 349.000,= k.k.  

Vraagprijs: € 164.500,= k.k.

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

StARtERS! hoEK!

pENthoUSE!

chARMANt!

ZEEZIcht! NIEUwStAAt!

RoyAAl!

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

19 Muziekpaviljoen - New East African Sound 
uit Kenia/Afrika. 14.00 – 15.00 uur

20 Rondje Dorp - 4e editie van deze kroegentocht 
 (met in elke kroeg een leuke opdracht). 
 Aanvang 13.00 uur 

20 Laureaten: Prinses Christina Concours - 
 Protestantse Kerk Zandvoort, aanvang 15.00 uur

20 Schotse avond - Boonstam werpen, Schotse 
whisky proeverij en een Schots menu. 
Wapen van Zandvoort, aanvang 18.00 uur

20 Muziekpaviljoen - Spoor 5. Jazz uit de jaren ’50 
 met Adam Spoor. 13.30 – 16.00 uur

26 Stads- en Dorpsomroepers Concours - 
 Kerkplein Zandvoort

26 Openluchtvoorstelling “De Babbelwagen” - 
 Kerkplein Zandvoort

27 Shanty en Zeeliederen festival - Zandvoort

27 GoGreen - Milieuvriendelijk evenement 
 op Circuit Park Zandvoort

27 Muziekpaviljoen - Demonstraties door Pluspunt. 
 13.30 - 16.00 uur

3+4 KunstKracht 12 - Open atelier route Zandvoort

3 Korendag Zandvoort - Protestantse Kerk

4 Langlaufestafette - met echte sneeuw. 
Strandpaviljoens 14 en 15  

4 Cabaret - Stand-up comedy: Kees van Amstel 
en Rob Urgert in theater van Circus Zandvoort

sept    

okt

In de zaal van het Gemeenschapshuis organiseerde de gemeente Zandvoort een inloop-
avond gewijd aan de ontwerpstructuurvisie, met daarin natuurlijk het uitgewerkte toe-
komstscenario Parel aan Zee+. Buiten politici van diverse partijen was er een geringe be-
langstelling van de bewoners.

Vrijwel alleen politici waren aanwezig

tekst en foto Nel Kerkman

 
De inloopavond maakte 
onderdeel uit van de offici-
ele inspraakprocedure. Op 
vrijdag 28 augustus startte 
de inspraaktermijn en het 
stuk ligt tot 8 oktober bij 
de gemeentereceptie en 
de bibliotheek ter inzage. 
Tevens is het te raadplegen 
via de gemeentelijke web-
site. Zes weken lang kun-
nen alle mensen die daar-
aan behoefte hebben hun 

Weinig animo voor inloopavond structuurvisie

zienswijze indienen, waarna 
uiteindelijk de raad (onder 
voorbehoud) op 8 december 
de structuurvisie vaststelt.

Toekomst
Tijdens het presentatiemo-
ment rond 19.30 uur ver-
telde wethouder Marten 
Bierman nogmaals hoe 
belangrijk de structuur-
visie is voor Zandvoort: 
“Het gaat om de toekomst 
van de badplaats waarin 
Parel aan Zee+ bepalend is 

voor de ontwikkeling van 
Zandvoort. Door de nieuwe 
wet ruimtelijke ordening is 
de structuurvisie 2025 ver-
plicht. De structuurschets, 
vastgesteld in 1996, is ge-
dateerd. De nieuwe Parel 
plus is dynamisch en is een 
kompas voor de toekomst. 
De voorgestelde jachthaven 
is niet onze taak maar een 
taak van de provincie. Ik ben 
een tevreden wethouder, 
dank u wel dat we verder 
kunnen!”

Discussie  
Over de gepresenteerde vi-
sie is, buiten de wethouder, 
niet iedereen tevreden. Er 
ontstond een heftige dis-
cussie over “wat is de missie 
en is de getoonde grandeur 
geen vergane glorie en wat 
nemen we uiteindelijk aan?” 
Het is en blijft moeilijk om 
naar de toekomst te kijken, 
want naar welk type toerist 
is Zandvoort op zoek? Wordt 
het toch de dagtoerist of 
zetten we de zinnen op ver-
blijftoerisme. Zijn de keuzes 
die gemaakt worden wel of 
niet vrijblijvend. Ook het la-
ter toegevoegde Sportpool 
plan op het circuit gaf aan-
leiding tot discussie. De 
vele vragen werden door de 
wethouder, een medewerk-
ster van de projectgroep en 
met hulp van OPZ-raadslid 
Bruno Bouberg Wilson 
beantwoord. Wethouder 
Bierman sloot de avond 
met een goed advies af: “Dit 
is het moment voor de toe-
komst dus slaap niet in en 
geef je visie!” Dus uw ziens-
wijze over de structuurvisie 
2025 met toekomstvisie 
2040 kunt u tot 8 oktober 
bij het raadhuis inleveren. 
Daarna is het college en de 
raad aan zet.



8 9

Zandvoortse Courant • nummer 38 • 17 sept 2009

door Erna Meijer

Al vanaf haar achtste jaar wist de Zandvoortse Anneke Dekker-Lukkassen (familie van 

Bonnie) dat zij dierenarts wilde worden. Op die leeftijd hielp zij al de destijds zeer be-

kende Jacoba Hagendoorn met het schoonmaken van de tafeltjes. Na het ECL ging zij in 

Utrecht studeren en na zeven jaar deed zij een halfjaar stage bij een grote dierenpraktijk 

in Amsterdam. In 1978 kocht zij, samen met haar man Ted, een huis aan de Thorbeckes-

traat, waar zij haar praktijk aan huis startte.

“Het was een leuke, span-
nende tijd. Er was nog geen 
dierenambulance, ik haalde 
zelf alle dieren op, waaron-
der ook veel vogels, die tij-
delijk in de kattenhokken 
werden geplaatst. Wij had-
den een jachthond, die olie-
slachtoffers uitstekend wist 
te apporteren, dus zonder 
ze te beschadigen”, aldus 
Anneke. Toen haar twee 
dochters nog klein waren, 
zaten ze tijdens operaties 
gezellig in wipstoeltjes toe 
te kijken en het kwam la-
ter ook voor dat de familie 
kwam assisteren als bij-
voorbeeld in het weekend 
een keizersnede uitgevoerd 
moest worden, want zowel 
de zorg aan het moederdier 
als de kittens of puppies kan 
niet door één persoon tege-
lijkertijd worden gegeven.

Aan assistentie heeft An-
neke normaal geen ge-
brek. Greet Bos is al vanaf 
het begin, dus 31 jaar, haar 
geweldige rechterhand. 
Daarnaast verzorgt Greet 
ook op parkeerterrein De 
Zuid wekelijks een gedrags- 
en gehoorzaamheidstrai-
ning voor honden. Wil 
Woters is ook regelmatig 
in de praktijk te vinden en 
sinds 1,5 jaar draait dieren-
arts Fenna Kwakernaak de 
diensten op maandag en 

Dierenartsenpraktijk de Lijsterhof

vrijdag. Af en toe komt zelfs 
dierenarts Marion van der 
Rijst, die sinds enige jaren 
in Doesburg woont, aan-
wippen in het veel grotere 
en beter bereikbare pand 
aan de Lijsterstraat 7, dat 
zij vijftien jaar geleden heb-
ben betrokken. In de ruime 
wachtkamer valt onmid-
dellijk de glazen vitrine op, 
waarin allerlei vreemde 
voorwerpen liggen die ooit 
door honden en katten zijn 
verorberd. Zo zijn er veel 
steentjes, een babyspeen-
tje, worstloodjes, ballen en 
zelfs een stuk vloerbedek-
king, dat een dog helaas het 
leven kostte. Niets is name-
lijk gevaarlijker dan draad, 
dat eventueel de darmen 
kan perforeren. Ook vooral 
(pure) chocolade kan funest 
zijn voor een hond. 

Dekker heeft de meest ver-
schillende soorten dieren 
onder behandeling gehad, 
variërend van boomkikker-
tjes van 31/2 gram, vissen, 
een python waarbij zijn 
voer, een levende rat, zelf 
inwendig aan het peuzelen 
was gegaan, een groene 
leguaan zonder staart tot 
een zevenjarige (dus grote) 
olifant van circus Royal met 
een oogontsteking. Naast 
deze niet alledaagse werk-
zaamheden is Anneke ook 

betrokken bij de stichting 
Artisklas in Haarlem-Noord. 
Schoolklassen krijgen daar 
een rondleiding aan de Jan 
Gijzenkade, waarbij de kin-
deren kunnen kennisma-
ken met hangbuikzwijntjes, 
emoes, fretten of wasbeer-
honden. 

Naast haar eigen exper-
tise verwijst zij regelmatig 
door naar specialisten in de 
omgeving, zoals chirurgen, 
radiologen en orthopeden 
voor onder andere de vaak 
voorkomende heupdyspla-
sie bij honden. Anneke: “Ik 
adviseer de dierenbezitters 
om hun huisdier te verzeke-
ren, want de kosten kunnen 
aardig oplopen. Een verzeke-
ring kan het leven van hun 
huisdier redden.” Een kat bij-
voorbeeld kan vanaf € 11 per 
maand verzekerd worden en 
voor honden ligt dat rond de 
€ 15. Het is tenslotte een feit 
dat honden en katten steeds 
meer als een volwaardig ge-
zinslid worden gezien. 

Dierenartsenpraktijk de 
Lijsterhof, Lijsterstraat 7, tel. 
5715847. Spreekuur: maan-
dag tot en met vrijdag 
van 13.00 tot 14.00 uur; op 
maandag, woensdag en 
vrijdag kunt u ook ‘s avonds 
tussen 19.00 en 20.00 uur 
terecht en volgens afspraak.

Succesvolle open monumentendag

Zondag Rondje Dorp

Met een flinke klap sloopte ‘Bob de Bouwer’ in het kader van de open monumentendag ‘op 
de kaart’ alvast een muurtje van het Gemeenschapshuis. De ludieke opening was een knip-
oog naar de sloopplannen van het gebouw. Onder een grote parasol zetten negen verenigin-
gen met een geweldige presentatie ‘hun’ Zandvoort op de historische kaart. 

door Nel Kerkman

In een kort tijdsbestek beslo-
ten de Zandvoortse cultuur-
historische verenigingen om 
dit jaar in een samenwer-
kingsverband mee te doen 
aan de open monumenten-
dag 2009. Het thema ‘Op de 
kaart’ was tevens het doel 
van de samenwerking: be-
woners bewuster maken 
van het behouden van het 
culturele historische erfgoed 
van Zandvoort. De samen-
werkende verenigingen zijn 
Genootschap Oud Zandvoort, 
B o m s c h u i t  B o u w c l u b, 
Folklorevereniging ‘De Wurf’, 
de Babbelwagen, Juttersmu-
ZEE-um, Bunkermuseum 
Zandvoort, Historische werk-
groep AWDuinen en stichting 
Bouw Bomschuit i.o.

Goed initiatief
Voordat de hamer in de 
muur ging, verwelkomde 
Jaap Brugman als vertegen-
woordiger van BCEZ (Be houd 
Cultureel Erfgoed Zand voort) 
de aanwezigen en in het bij-
zonder Marten Bierman die 
op persoonlijke titel aanwezig 

Komende zondag, 20 sep-
tember, zal bij een groot aan-
tal horecabedrijven om 13.00 
uur het bekende Rondje Dorp 
weer van start gaan. Ieder 
etablissement kan een, of 
meerdere, team(s) inschrijven 
die vervolgens bij de andere 

was. Uiteraard werd Bierman 
uitgenodigd voor een kleine 
toespraak waarin hij zijn 
waardering uitsprak over 
het genomen initiatief van 
BCEZ. Verder gaf Bierman in 
het kort aan dat ook de klein-
schaligheid en het historische 
karakter in de structuurvisie 
2025 wordt benoemd als 
zijnde het handelsmerk van 
het centrum. Bovendien zal 
het beleid in de toekomst ge-
richt zijn om een beschermd 
dorpsgezicht op zeer karakte-
ristieke plekken vast te stellen 
en te realiseren. Vervolgens 
startte onder leiding van Bob 
Gansner de rondleiding van 
de speciaal gemaakte (s)loop 
wandelroute.

Presentatie
In de zaal van het Gemeen-
schapshuis konden bezoekers 
onder andere kennis maken 
met verdwenen tradities, ge-
bruiken en oude recepten die 
folklorevereniging De Wurf 
op zijn tafel had uitgestald 
met nostalgisch keukengerei. 
Heerlijke dikkoek uit de braad-
pan, gort met stroop, bramen-
sap en -jam, ‘drie-in-de-pan’ 

deelnemende zaken een op-
dracht moet volbrengen en 
die kunnen zeer divers zijn! 
Voor het eerst zal de lokale 
Zandvoortse radio ZFM vanaf 
locatie live verslag doen. Dit 
jaar doen een record aantal 
van 13 bedrijven mee en kunt u 

Gezellige drukte in het Gemeenschapshuis | foto Rob Bossink

en bruidsuikers kon men zelf 
proeven. Op oude plattegron-
den van het Genootschap 
Oud Zandvoort was de groei 
van het vissersdorp naar 
de badplaats goed te vol-
gen en de presentatie van 
de Bomschuit Bouwclub en 
het Bunkermuseum werden 
druk bezocht. De Historische 
werkgroep AWDuinen en het 
Juttersmu-ZEE-um zette het 
archeologische deel op de 
kaart met oude scherven en 
botten uit de AWDuinen en 
allerlei oude kiezen, visrug-
wervels en barnsteen aan-
gespoeld vanuit zee. Verder 
was er informatie over het 
verdwijnen van markante 
gebouwen en huizen op 
showborden aanschouwe-
lijk opgeplakt. In het barge-
deelte vertoonde Cor Draijer 
(GOZ) met een doorlopende 
diavoorstelling welke huizen 
en gebouwen in de loop der 
jaren zijn afgebroken. De 
geslaagde samenwerking 
van BCEZ zal ook in 2010 een 
vervolg krijgen waarbij de 
geschiedenis van Zandvoort 
met zijn historische elemen-
ten centraal zal staan.

zich inschrijven bij: Oomstee, 
Fier, Harlekijn, Wapen van 
Zandvoort, Laurel & Hardy, 
Klikspaan, Alex, Bluijs, ’t 
Zonnetje, Williams, Yanks, Joy 
en de Lamstrael. Inschrijven 
kan niet meer, maar aanmoe-
digen natuurlijk wel!

OPEN HUIS 
19 september 12.00- 15.00 uur

Dr. Kuyperstraat 8 Zandvoort

Vraagprijs € 498.000,-- k.k.

Halfvrijstaand wonen 
in Zandvoort-Zuid. 

Oprit, heerlijk ruime tuin, 
uitgebouwd en veel groen.

Heerlijk familiehuis (175 m2) op 
schitterende locatie.

Woonoppervlak ca.175M2.
Oppervlakte perceel totaal 324m2.

Kom gewoon even binnen kijken!

Tel. 023- 571 5531 Passage 42,
2042 KV Zandvoort
www.HollandResidence.nl
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Flexibel
Enthousiast

De erkende makelaar met de laagste kosten, ook voor u.
 Trendmark is uw woning waard!

Meer informatie op www.trendmark.nl, of bel 023-5734712.

Trendmark Makelaardij o.g. - Brederodestraat 140 - 2042 BL  - Zandvoort - info@trendmark.nl

Klantgericht
Persoonlijk

Meijboom Schoonmaakorganisatie B.V. is op zoek naar een

 parttime schoonmaakster
 

die voor een relatie in Zandvoort bouwketen wil schoonmaken.
 

Werktijden: overdag in overleg voor 6 uur per week gedurende 3 jaar. 
Salaris        : Conform C.A.O.

 
Voor inlichtingen kunt u bellen 
met ons kantoor in Rotterdam.

Telefoonnr. 010 – 461 25 00 
of u kunt uw cv mailen aan info@meijboom.com.
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De Middelbare Meiden en hun begeleiders

Mengjie Han | Foto: Prinses Christina Concours

Middelbare Meiden een geweldig succes Vier huwelijken op 09-09-09

Laureaten Prinses Christina Concours 

Zowel vrijdag- als zaterdagavond heeft het publiek volop 
genoten van het muzikale cabaretprogramma van Middel-
bare Meiden, ‘Een illusie rijker’; inmiddels al de derde op 
een rij. De ‘Middelbare Meiden’, Annemarie Henselmans 
en plaatsgenote Hanny Kroeze, waren bijzonder goed op 
dreef en aan niets was te merken dat het om een try-out 
ging. Er hoefde geen enkele keer onderbroken te worden, 
wat een enorme prestatie is gezien de waterval aan woor-
den die de zeer geïnspireerde meiden gedurende twee uur 
over een enthousiaste zaal uitstortten.

Een huwelijk wordt gewoonlijk lang van te voren gepland. Bruid en bruidegom hebben 
meestal in overleg met de daarbij behorende families vaak wel een voorkeur voor een 
bepaalde dag in de maand. Zeven augustus was ook zo’n dag want met 07-08-09 scoor je 
natuurlijk ook wel met een opvallende (en nooit meer te vergeten) datum bij vrienden en 
familie. De redactie van deze krant was benieuwd naar de bruidsparen die juist 09-09-09 
hadden uitverkozen en wilde alle bruidsparen van die dag verrassen met een leuke foto 
in de krant. Dat werd bijna een race tegen de tijd want de vier huwelijken in Zandvoort 
werden op verschillende plaatsen gesloten. Slechts één in het Raadhuis en drie in verschil-
lende Zandvoortse strandpaviljoens. Leuke locaties voor een huwelijk in Zandvoort met 
strand en zee direct op de achtergrond. 

De Zandvoortse ambtenaren van de Burgerlijke Stand beleefden een drukke en plezierige 
dag. Zandvoort blijkt goed te scoren in de huwelijksmarkt als het gaat om een leuke lo-
catie om te trouwen. Dat drie van de vier huwelijksparen van buiten Zandvoort kwam, is 
daar een bewijs van. 

Komende zondag zullen enkele laureaten van het Prinses 
Christina Concours te bewonderen zijn in Protestantse 
kerk. In het kader van de Kerkpleinconcerten van Classic 
Concerts treden Servaas Jessen (contrabas), Mengjie Han 
(piano), Kurt Bertels (saxofoon) en Dirk Herten (piano) op. 
Zij zullen werken van onder andere Paul Creston, Frédéric 
Chopin en Alexander Glazunov ten gehore brengen. Meng-
jie Han won in 2009 de 1e prijs in de Nationale Finale!

Bruidspaar:  Marieke Loos en Fred Berrier 
 uit Zandvoort
Plaats:  Strandpaviljoen Zout 
Tijd:  12.00 uur 

Ambtenaar Burgerlijke Stand: 
Mariska van Huisstede

Bruidspaar:   Linda van Langenhove en Rick Spreeuw 
  uit Gent en Leiden
Plaats:  Raadhuis 
Tijd:  15.00 uur 

Ambtenaar Burgerlijke Stand: 
Mirjam van Looij

Bruidspaar:  Linda Rijks en Edwin Vreeken 
 uit Badhoevedorp
Plaats:  Strandpaviljoen Meijer 
Tijd:  14.00 uur 

Ambtenaar Burgerlijke Stand: 
Sandra Pas

Bruidspaar:  Maria Dilling en Jack Stolting  
 uit Almere
Plaats:  Strandpaviljoen 12 
Tijd:  15.30 uur 

Ambtenaar Burgerlijke Stand: 
Anita van Marle

door Erna Meijer

Hilarische sketches, zoals het 
tragisch-komische verhaal 
over de nadelen van baby’s en 
kleine kinderen of het gees-
tige lied over mannen in korte 
broeken, werden afgewisseld 

Het jaarlijkse Prinses Chris-
tina Concours zet zich in voor 
de promotie van klassieke 
muziek, jazz en compositie 
onder jongeren. Met deze 
concoursen willen ze zoveel 

met het door Hanny gezon-
gen liefdesliedje ‘I will follow 
him’ en het Franse chanson 
door Annemarie. 

Het is haast ondoenlijk om 
een keuze te maken uit het 
flitsende optreden. Het hen-

mogelijk jongeren enthou-
siast maken voor muziek. 
Iedereen mag meedoen. 

Prijswinnaars worden onder-
steund met het aanbieden 

gelen naar mannen in de 
hoop wat lekkers aan de haak 
te slaan, de satire op het pro-
gramma ‘Tussen kunst en 
kitsch’ en het gebruik van 
allerlei cosmetische onzin-
termen, de snelle verkleed-
partij; kortom, het was top. 
Opvallend was van beiden 
zowel de goede stemmen als 
de dictie: elk woord was te 
verstaan. Vooral Hanny kreeg 
door haar weergaloze mimiek 
de lachers regelmatig op haar 
hand en gelukkig was de bul-
derende mannenlach, naast 
de ‘doelgroep’, ook vaak te 
horen uit de zaal.

De muzikale begeleiding door 
Rob Hogenkamp, die groten-
deels de teksten voor zijn re-
kening had genomen, en Rob 
Roeleveld verdient eveneens 
een groot compliment, alsme-
de de toneelenscenering. Met 
name de kast, die op het eind 
in een verlichte trap veran-
dert, was een vondst. In ieder 
geval tot eind mei 2010 zijn 
de ‘Middelbare Meiden’ overal 
in het land te bewonderen en, 
zoals door menigeen werd 
gezegd, een Tv-uitzending van 
dit programma zou zeker niet 
misplaatst zijn. 

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
 Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................
Kabel-internet/adsl installa  - 

teur helpt bij alle PC-PRO-
BLEMEN. Advies en aan-
leg (draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, to taal service voor 
computergebruikers. 023-
5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 041KL 
Zandvoort. Behandeling vol-
gens afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

Klussenbedrijf Rico. Voor 
al uw kleine klussen in en 

om het huis. Redelijke prijs. 
Voor info: 06-1423 2051  

.........................................................
Pedicure Beata Visser 

Ge specialiseerd in de 
diabetische en reumatische 

voet- en nagelcorrectie. 
Tel. 06-52461796 / 023-

5715921. Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort. Diabetische 

voet wordt vergoed door 
zorgverzekeringen.

.............................................................
Gegam Onderhoud- en  
klussenbedrijf in Zand-

voort. Stucwerk, tegelwerk, 
schilderen, timmeren, etc. 
Kwaliteit voor een scherpe 

prijs! Tel. 06-4103 8670, e-
mail: gegam_3@hotmail.com
.........................................................
Gevonden in de duinen langs 
het Visserspad: een zware zil-
veren armband. De eigenaar 
kan bellen met 06-2918 3318
.........................................................

Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot 

nagelstyliste begint met 
de gratis introductie 
avond bij A.B. Nails in 
Haarlem. Schrijf je in 
via www.abnails.nl of 

bel 023-5245005.

ZANDKORRELS
Rob van Beelen 25 jaren 
in dienst van Versteege 

Wielersport (v.h. Versteege 
Holding BV). Wij wensen 
hem nog vele dienstbare 

jaren toe. PROOST!!!
.........................................................

Rob van Beelen
Al 25 jaar de trouwe fiet-

senmonteur in ons bedrijf! 
Van harte gefeliciteerd! 

Mark, Mariola, 
Jesper, Tommy

.........................................................
Rob van BeelenBedankt 
voor je 25 jaren trouwe 

dienst en fijne samenwer-
king. Ria en Peter Versteege
.........................................................
Schoonmaken bij ouderen 
thuis! ThuiszorgInHolland.

nl  heeft werk voor 
vrouwen (v/m) 3 - 30 
uur p.w. Zandvooort, 

Aerdenhout, Bloemendaal, 
e.o. Bel nu: 023-5519810

.........................................................
ZIEK, teleurgesteld, op 

zoek naar genezing 
en rust? Ga eens naar 
www.levensstroom.nl 

.........................................................
Te huur: 3-kamerwoning, 

gelegen in Zandvoort. Prijs: 
€ 850 p/m. Tel. 5715842

.........................................................
Weduwnaar, ruim in de 80, 

humor, eigenwijs, gedul-
dig, woonachtig aan zee,
 zoekt gezellige vriendin 

(70+). Eerst maar eens 
een kop koffie drinken 
bij Danzee. Reacties via 

de redactie van deze 
krant, tel. 5732752. 

.........................................................
Te huur: ruim 2-kamerap-

partement in centrum 
Zandvoort. Huur: €800,- 

p. mnd. incl. G/W/L. 1 
maand borg. Geen huis-
dieren. Tel. 06-2523 7573

.........................................................
Hondensitter gezocht. 
Zoek tegen betaling in 

Zandvoort voor ca. 3 dagen 
per week pleeggezin voor 

mijn bijzonder vriendelijke 
Ierse Setter reu Karrow. 
Telefoon: 06-5315 2681

.........................................................
Te koop: Sendra Cowboy-
laarsen. Kleur zilver, maat 
37, als nieuw! Winkelprijs 

€ 260, gaan weg voor 
€ 140. Tel. 06-2054 3796

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

STUDIO 118  LET’S DANCE
VOOR KIDS, JONGEREN EN VOLWASSENEN

 
PREBALLET - KLASSIEKBALLET - STREETDANCE - HIPHOP

 
NIEUW DOOR REMY VAN LOON HIPHOP BOYS EN 

GIRLS 9 T/M 12 JAAR EN 13 T/M 16 JAAR
 

JAZZBALLET NIEUWE CURSUS VOOR VOLW.
 

BEL VOOR  GRATIS PROEFLES 023 5712598/ 0650425028
STUDIO ADRES: FLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOORT

Tel: 06-40601692    E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

SCHILDERW
ERK

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Kerkstraat 14, 
2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur
7 dagen per week

Geen zin om te kokkerellen?
Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils,  
zoals broodjes, saté, spareribs, diverse 
visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op! 
Ook de seniorenmenu’s à 
€ 7,-- bezorgen wij gratis!

Bel: 5712102 
kijk voor meer info:
www.harocamo.nl 

van workshops en master-
classes. Om ze podiumerva-
ring te laten opdoen organi-
seert het Prinses Christina 
Concours bovendien jaar-
lijks honderden concerten 
in binnen- en buitenland. 
De prijswinnaars treden ook 
op in de Classic Express, de 
eerste rijdende concertzaal 
ter wereld die vorig jaar ook 
Zandvoort aandeed. In de 
Classic Express laten zij ba-
sisschoolleerlingen op een 
spannende manier kennis-
maken met klassieke muziek.

Het concert van de laureat-
en is in de Protestantse kerk 
aan het Kerkplein en be gint 
om 15.00 uur. De kerk gaat 
om 14.30 uur open en de 
toegang is zoals gebruike-
lijk gratis. Na afloop is een 
openschaalcollecte voor de 
renovatie van de sanitaire 
voorzieningen in de kerk.

Lieve papa, lieve Dennis. 
Wij zijn super trots op 

jou! 36 uur tennissen, wat 
knap! Liefs Jady, Sandra, 
Mandy, Kim, pootje van 

Rosa, Harry, Floor, Amber, 
Beau, Nina & Tijntje

.........................................................
Lieve Dennis, beste Bart. 36 
uur tennis, een fantastische 
prestatie. Jullie zijn 2 super 

toppers! Peter en Ingrid
.........................................................

Vrouw, met veel ervaring,  
zoekt huishoudelijk werk. 

Graag reageren op 
06-12199993

Nieuw: IT aan Zee. 
Voor al uw PC problemen

 kunt u nu terecht bij IT aan 
Zee. Speciale actie tot 1 okt. 

slechts 7,50 incl. BTW per 
kwartier.Voor info: www.

ITaanZee.nl, tel. 06-14004480
..........................................................

Verloren zondagavond 30 
aug ustus: gouden schakel-

armband met 8 kinderkopjes. 
Route: vanaf Herenweg naar 
Station Heemstede/Aer den-
hout; bus 80 tot halte Kost- 
verlorenstraat;Kostverloren-

straat richting Zeestraat. 
Beloning  250,-. Tel. 5712406

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 61A

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Café het Zonnetje - Kerkstraat 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

 Hele maand september voor Pashouders:
Heel kilo Malse 
Ierse Riblappen

Normaal € 12,50 nu voor maar € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Alle 
Zandvoorters 
met een 
ZandvoortPas 
bieden wij 
graag 
10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand september:
Parket eiken rustiek olie in de kleuren wit en naturel € 38,95 per m .

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering Parket

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

5% korting op
al uw aankopen!

Chocoladehuis Willemsen

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ontbijt/lunch/diner
Voor Pashouders 

10% korting

Ook catering en wij zijn tevens 
af te huren voor feestjes.
Kerkstraat 5, Zandvoort
Tel.nr: 023-573 58 50

hoek Kerkstraat
Alles voor in en om het huis

De Bode Interieur
Gasthuisplein 9

Meubelen, spiegels, 
klokken, enz.

Pashouders 5% korting

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 
10% korting!

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Wijn uit de Bergerac
Vandenbeld 

Barrique 2006
Volle rode wijn

tenminste 12 maanden gerijpt
op eiken vat. Per fles € 9,95,

bij aankoop van 
3 flessen € 8,95 p. fles,

bij aankoop van 
6 flessen € 8,50 p. fles

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

7 dagen per week

Voor de senioren 
die gebruik maken 

van ons seniorenmenu 
en in bezit van de 

ZandvoortPas 
een gratis toetje.

SPA & Beauty Zandvoort

E info@alessandro-spa.nl
www.alessandro-spa.nl

Kwaliteitstijd voor u zelf bij Alessandro SPA & Beauty Zandvoort:

Manicure, Pedicure, Alessandro nails, Wellness, Zeer uitgebreide  
anti aging behandelingen zoals het inmiddels beroemde Intraceuticals 

en onze MTS rollers, Anti kaalheidbehandelingen!, Massages,  
Permanente ontharing met Enzymtec (resultaat gegarandeerd),  

Beauty behandelingen voor gezicht en lichaam met het uitzonderlijke 
merk Carita, geurlijnen van Ferrari, Porsche Design, La Perla en  

Tous, onze watercollectie en nog veel veel meer.

Gratis parkeren op speciaal voor u gereserveerde plaatsen en gratis 
heerlijke koffie zijn vanzelfsprekend. We hopen u binnenkort bij ons te 

mogen begroeten waar uw welbehagen onze inspiratie is.

ZandvoortPas houders krijgen 5% korting 
op alle behandelingen en producten!

Only Quality Has A Future
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Hogeweg 29, 2042 GD Zandvoort
T +31(0)23 5738202
F +31(0)23 5735028

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

raveer een keer

 

Voor al uw graveerwerk.
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

  10% korting 
voor pashouders.

Voor ZandvoortPas houders
Hele maand september:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

10% korting 
op het

gehele assortiment

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren
Hamworst +
 Schouderham +
  Gebraden gehakt

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

GRATIS GLAS WIJN
bij ons Menu van de Maand

Boulevard Paulus Loot, pav. 5
www.tfaz.nl   /  023-5716119

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54
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van Gaal als trainer wonnen wij in 1995 weer de Europacup 
en de Wereldcup.”

Na zijn aftreden in 2003 werd hij gevraagd als voorzitter van 
de ‘Eredivisie N.V.’, in 2008 volgde zijn benoeming tot bonds-
voorzitter van de KNVB en in mei van dit jaar trad hij toe 
tot het bestuur van de UEFA, de Europese overkoepelende 
organisatie waarbij 53 landen zijn aangesloten. Van Praag: 
“Toen het betaald voetbal 50 jaar bestond hebben wij als een 
soort van cadeau de stichting ‘Meer dan voetbal’ opgericht 
om de sociaal-maatschappelijke projecten van voetbalclubs 
te coördineren en verder uit te bouwen en meer in beeld te 
brengen.  Zo zijn er projecten als ‘Scoren voor gezondheid’, 
waarbij kinderen een contract sluiten om onder andere het 

vetpercentage te verminderen. Verder is er ‘Niemand bui-
tenspel’, want iedereen moet kunnen voetballen, 

waarbij geen onderscheid gemaakt wordt. 
Sportiviteit en respect staan daarbij bo-

venaan. Ook bestaat het project ‘De 
Groene Bal’, een keurmerk voor maat-

schappelijke projecten van voetbal-
clubs. De eerste bal is in juni door 
premier Balkenende uitgereikt aan 
de Nijmeegse voetbalclub NEC.”

Naast al deze activiteiten heeft 
Michael van Praag zich ook een 

korte tijd binnen de Zandvoortse 
politiek begeven. In 2005 heeft hij 

3/4 jaar namens de VVD in de ge-
meenteraad gezeten. “Ik vind Zandvoort 

een heerlijke gemeente, kom graag op het 
strand. Ik vond het echter jammer dat ons dorp in 

vergelijking met andere kustplaatsen toch enigszins aan het 
verpauperen was. ‘Upgrading’ was dringend nodig, opdat het 
niet alleen voor de toeristen maar vooral voor de bewoners 
goed wonen bleef. Helaas bleek er binnen de fractie te veel 
verdeeldheid te heersen en ben ik, weliswaar met weemoed, 
na die korte tijd opgestapt”, aldus een enthousiaste dorpsge-
noot, die met vrouw Yvonne en negenjarige dochter Nicoline 
graag in ‘ons pareltje’ woont en in zijn vrije tijd regelmatig 
met zijn in Volendam afgemeerde boot het water opzoekt.

Dorpsgenoten

Op jonge leeftijd verhuisde Michael naar Amstelveen, waar 
hij zijn HBS-B diploma op het Casimir Lyceum behaalde. 
Daarna volgde een studie scheikunde in Delft. Hij werd ech-
ter al vroeg gegrepen door de muziek. Niet vreemd, want 
zijn vader Jaap van Praag had een grammofoonplatenzaak 
aan het Spui en zijn oom was de destijds bekende zanger 
Max van Praag. Voormalig nieuwslezeres Marga 
van Praag is zijn nicht en haar broer Chiel 
zijn neef. Van Praag: “Ik speelde al op 
de middelbare school in een orkestje. 
Tijdens de studie was ik pianist/zan-
ger in een dixielandorkest en die 
hobby zette ik voort toen ik in 1969 
op Schiphol een winkel in elek-
tronica startte. Met de ‘Airport 
Convention Streetband’ heb-
ben wij op vele KLM-feesten ge-
speeld, zoals in Singapore, Brazilië, 
Australië en Indonesië.”

Voetbal nam al vroeg een belangrijke 
plaats in zijn leven in. Van zijn 16e tot zijn 
32e jaar was hij actief als scheidsrechter in 
de 2e klasse KNVB amateurvoetbal. Zoals bekend 
was zijn vader Jaap van 1964 tot 1978 de dominante en le-
gendarische voorzitter van Ajax en onder diens bestuurlijke 
leiding won de Amsterdamse club van 1971 t/m 1973 drie keer 
op een rij de Europacup. In 1989 werd Michael gevraagd om 
eveneens het, onbezoldigde, voorzitterschap ter hand te ne-
men, hetgeen hij tot 2003 heeft volgehouden. “In het begin 
was ik best nerveus, want het was toch een uitdaging en met 
geen pen te beschrijven. In mijn portefeuille zat onder meer 
het supportersbeleid, evenals pers en publiciteit. Met Louis 

Michael van Praag

door Erna Meijer

Het heeft even geduurd maar deze keer richten wij onze 
aandacht op een inwoner van Bentveld: Michael van Praag. 
Hij woont daar sinds dertien jaar en woonde daarvoor in 
Aerdenhout, maar zijn roots liggen in Amsterdam waar hij 
61 jaar geleden geboren is. Hij heeft een zuster en na de 
scheiding van zijn ouders zijn daar nog twee halfzusjes bij-
gekomen.

                        Michael van Praag

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 19 20 22 21 

Min 11 10 9 10

Zon 75% 85% 85% 70%

Neerslag 5% 5% 10% 15%  

Wind no. 4 ono. 3-4 ono. 3-4 nno. 3-4

Zaterdag wellicht 
nog even strandweer

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Opvallend blijft dat gebie-
den met hoge luchtdruk 
boven Scandinavië mani-
fest blijven en die hogere 
barometerstanden aldaar 
zorgen er mede voor dat 
we voorlopig met een af-
landige wind blijven zit-
ten. Woensdagmiddag 
leverde droog weer op in 
het Zandvoortse met wol-
kenvelden, maar ook enkele 
zonnige perioden en bijna 
20 graden. Die noordoost-
passaat als het ware blijft 
gewoon doorwaaien zoals 
deze al dagen doorblaast. 
Meestal staat er een dikke 
windkracht 4 boven open 
gebieden. 

Richting weekeinde gaan de 
temperaturen alweer om-
hoog en het zou best weer 
eens een keertje ruim 22 gra-
den kunnen worden in Zuid-
Kennemerland. Het blijft ook 
weer geruime tijd droog 
dan. Vooral op vrijdag en za-
terdag belooft de zon heel 
goed uit de verf te komen. 
De wind neemt geleidelijk 
wat af uit het noordoosten 
en al met al gaan we een 
prima weekeinde beleven.

Mogelijk is het gewoon nog 
even strandweer op zater-
dag. Recordlaat zou dat niet 
zijn, want op 4 en 5 oktober 
1985 was het drukte alom 

op het Zandvoortse strand. 
De nachten worden uiter-
aard langer en dat gaan we 
ook aan de minima zien die 
telkens wat lager gaan uit-
komen, zeker als het helder 
en bijna windstil wordt. Het 
zou zaterdagochtend vroeg 
best een keer 8-9 graden 
kunnen worden in de bui-
tengebieden. 

Op de iets langere termijn 
is nog steeds geen zicht 
op een resolute omslag 
van het weerbeeld. De al-
lerlaagste luchtdrukge-
bieden komen uit richting 
IJsland, terwijl de Benelux 
meestentijds onder de in-
vloedssfeer van hogedruk-
gebieden blijft verkeren. 
Toch geven de allerlaatste 
weermodeluitkomsten juist 
voor de finale september-
dagen een flinke depres-
sieactiviteit aan en als dit 
zou gaan uitkomen zou er 
(eindelijk!) veel regen kun-
nen gaan vallen. Een eerste 
uitbraak van koude polaire 
lucht zit er wel een keer aan 
te komen en de meeste re-
gen lijkt dan gereserveerd 
voor de kustgebieden. Het 
nog milde zeewater voor de 
deur geeft de regen dan een 
extra zetje. 

weerman Marc Putto 

Een koudedruppel of koudebel in de bovenlucht gaf later 
op maandag en ook op Prinsjesdag (symbolisch?) met 
name een tijdelijke weersverslechtering. Een koudeput 
is een gebied met een lage bovenluchttemperatuur en 
geeft extra neerslagimpulsen. Zo’n sterk onderkoeld ge-
bied in de bovenlucht trok even over Nederland.

De gezelligste cafés van Zandvoort
organiseren op

Zondag 20 september

RONDJE DORP
aanvang 13.00 uur

Kom de deelnemers aanmoedigen 
bij deze gezellige cafés:

 

Oomstee

Fier

Joy

Harlekijn

Wapen van Zandvoort

Alex

Klikspaan 

Laurel & Hardy

Bluijs

‘t Zonnetje

Williams

Yanks saloon

Lamstrael

Kroegentocht Zandvoort

   ZFM Zandvoort zal live verslag doen!
Kabel: 104.5 FM , Ether: 106.9 FM

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

sinds 1959

Nog 3 weken
(h)eerlijk nazomeren bij Thalassa.

Verse vis, mosselen, 
oesters en kreeft.

Voor reserveren: 023-5715660

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. Mocht het onverhoopt een keer 
gebeuren dat u de krant niet heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

• Centrale balie Gemeente Zandvoort

• Bruna Balkenende (Grote Krocht)

• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)

• Pluspunt Noord (Flemingstraat)

• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Afhaalpunten
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Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723 

Sm
ulh

ouse Allessandro3 gangen 
keuze menu €7,50

zalm op toast
of 

soep van de dag

biefstuk met gebakken champignons
of

kabeljauwfilet met mosterdroomsaus
geserveerd met salade, Vlaamse 
friet of gebakken aardappels

ijs variatie

 
DAGSCHOTEL  €5,00
MOSSELEN €9,95

Smulhouse Allessandro 
Boulevard Barnaart 8 - Zandvoort  

Tel.:0681307330 

Najaarsbeplanting
Bloeiende violen

Bemesting

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93
Dinsdags gesloten.

Pilatus
Actief in balans met lichaam en geest

Maandagavond 20:30 - 22:00
21 september - 14 december

Stijldansen met je partner
Ontdek elkaar op de dansvloer
Woensdag 19:00 - 20:15 uur

Zondag 20:30 - 21:45 uur

Boetseren en beeldhouwen
Donderdag 19:30 - 22:00

Start: 24 september

Peuters in beweging
Ouders, opa’s of oma’s: kom op verhaaltjes en 

liedjes leuk bewegen 
met die kleine.

Vrijdag 9:30 - 10:30 uur
Start: 2 oktober

Kijk voor meer informatie op:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 - 57 40 330

Bridge
Voor gevorderden: dinsdag 19:30 - 22:00 uur
Voor beginners: maandag 14:00 - 16:30 uur

Engelse conversatie
Donderdag 13:00 - 14:30 uur

Start: 17 september

Franse conversatie
Donderdag 15:30 - 17:00 

Start: 1 oktober

Spaans voor beginners
Woensdag 30 september 

19:00 - 20:30 uur
20:30 - 22:00 uur

Schrijven  
Verhalen schrijven

Maandag 9:30 - 11:30   Start: 28 september

Kijk voor meer informatie op:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 - 57 40 330

Kleine knipoogjes naar
onze herfstbloemetjes

Komende zaterdag, 19 september, wordt het eerste lus-
trum van de haringproeverij van het mobiel visrestaurant 
de Zeemeermin georganiseerd worden in de Korver Sport-
hal. Patrick en Mandy Berg willen hiermee hun vele vaste 
klanten bedanken voor weer een jaar vertrouwen, maar 
het belangrijkste is de inspraak die zij dan kunnen hebben 
in de te verkopen haring gedurende het komende jaar.

Al meer dan 60 jaar staan in het eerste gedeelte van de Ko-
ninginneweg acht dikke gezonde iepen. Ze hebben ziektes 
en stormen getrotseerd maar de ergste storm is in zicht: 
een mogelijke kapvergunning.

Sinds enkele weken is het thema Zandvoort Schoon promi-
nenter aanwezig in het centrum van het dorp. In een niet 
aflatend streven om het belang van een schone leefomge-
ving te benadrukken, is de aloude reinigingskar weer van 
stal gehaald. Afgelopen zondag werd met een ludieke ac-
tie aandacht gevraagd voor een schoon centrum.

Ondernemers binnen het MKB benutten de voordelen van 
hun website lang niet optimaal. Bureau Van Vliet Webde-
sign biedt oplossing door professionele websites te ont-
wikkelen, zonder dat de kosten hoog oplopen. 

De bomen staan ter discussie

 ‘Zandvoort Schoon’ promotieteam

Gideon Duwel (30) manager Bureau Van Vliet Webdesign (links) 

en Jochem Hoeflaak (26) marketeer bij Bureau Van Vliet BV

“Wat eigenlijk begonnen is 
als min of meer een ludie-
ke actie, is nu zeer serieus. 
Onze klanten mogen uit 
vier haringen van diverse 
leveranciers en partijen be-
palen welke zij het lekkerst 
vinden. Zij doen dat door 
een ‘blinde’ proeverij. De 
winnende haring zullen wij 

Advertorial door Nel Kerkman

Een drietal bewoners van 
de Koninginneweg 1 t/m 
26 heeft het verzoek om de 
monumentale bomen te la-
ten kappen onlangs bij de 
gemeente ingediend. Zij on-
dervinden veel overlast van 
takken, bladeren en vogel-
poep, en de boomwortels 
veroorzaken schade aan 
de stoep. Echter niet ieder-
een in de straat is het eens 
met de kapaanvraag. Teun 

Dagelijks maakt een mede-
werker met de reinigingskar 
te voet een ronde langs druk 

Bureau Van Vliet Webdesign 
is een divisie binnen Bureau 
Van Vliet BV in Zandvoort, 
het grootste, onafhankelijke 
media-exploitatiebureau in 
Nederland. 

Jarenlange ervaring
Bureau Van Vliet Webdesign 
heeft jarenlange ervaring met 
het ontwikkelen van websites 
voor uitgevers en stelt deze 
diensten vanaf nu beschik-
baar voor MKB’ers in de regio.  
Zo realiseert Bureau Van Vliet 
Webdesign praktische en pro-
fessionele websites voor on-
dernemers in het MKB die pas-
sen bij de uitstraling van hun 
bedrijf. Naast websites ont-
wikkelen zij webshops, vaca-
turesites, interactieve nieuws-

Eerste lustrum haringproeverij Zeemeermin Zuinig zijn op volwassen bomen

Zandvoort Schoon met ludieke actie in centrum

Bureau Van Vliet Webdesign
Dé expert in webdesign voor Zandvoort en omstreken

dan een jaar lang gaan ver-
kopen”, zegt Patrick en zijn 
vrouw Mandy beaamt dat. 
“Tijdens het haringproeven 
hebben we ook nog een lo-
terij voor klanten die onze 
unieke haringstrippenkaar-
ten gebruiken. Een volge-
stempelde kaart (10 harin-
gen voor € 15, red.) gaat in 

Vastenhouw is tegen het 
kappen van de gezonde bo-
men: “Omdat de iepen het 
zo goed doen worden ze als 
dank gekapt. Kijk eens naar 
de zielige kleine boompjes 
(watercypressen, red.) voor-
aan in de straat, die zijn nu 
al bruin en laten hun naal-
den vallen.” Vastenhouw is 
een tegenoffensief begon-
nen voor het behoud van 
de iepen en heeft inmiddels  
al veel medestanders ge-
vonden.

belopen delen 
in het centrum. 
Afgelopen zon-
dag kreeg hij on-
dersteuning van 
een steltloopster 
in een opvallende 
jurk van ‘rommel’, 
alsmede van twee 
charmante assi-
stentes met op-
vallende outfit. Zij 
spraken iedereen, 
maar vooral de 
jongeren aan over 
hun gedrag met 
afval. En natuurlijk 

ontvingen zij dan een kleine 
versnapering waarvan het  
papier direct in de afvalbak 

sites en landingspagina’s.

Afgestemd op de wensen 
én portemonnee van 
de MKB’er
“De websites die we ontwik-
kelen zijn van hoge kwali-
teit en goed betaalbaar voor 
MKB’ers die niet altijd de be-
schikking hebben over veel 
financiële middelen”, aldus 
Gideon Duwel (30), manager 
Bureau Van Vliet Webdesign. 
“Ook kunnen wij de hosting en 
domeinregistratie verzorgen 
waardoor de MKB’er kostbare 
tijd bespaart.” 

Functionele website 
met zoekmachine-
optimalisatie
“Om meer potentiële klanten 

een grote ton en daaruit 
wordt een aantal kaarten 
getrokken waar we een leuk 
prijsje aan verbinden”, vult 
zij Patrick aan. 

Het haringproeven is min of 
meer uit haar jasje geroeid. 
Waar het in het begin nog 
in een tent rondom het mo-
biele restaurant gebeurde, is 
er de laatste jaren duidelijk 
behoefte aan grotere loca-
ties. Na twee jaar te gast te 
zijn geweest bij Jeu de bou-
les Zandvoort, gaat het nu 
dan gebeuren in de Korver 
Sporthal. Aanvang: 16.00 uur 
tot uiterlijk 19.00 uur.

Vergroening    
Hilde Prins, beleidsmede-
werkster groen, geeft bij 
navraag aan dat het inle-
veren van zienswijze wel 
degelijk zin heeft. Zo kan 
de gemeente een betere 
afweging maken tussen 
de voor- en tegenstanders. 
Zandvoort wil juist meer 
vergroening in de woon-
gebieden en openbaar 
groen door het zichtbaar 
maken van groen in parti-
culiere tuinen. Meer groen 
heeft namelijk maatschap-
pelijke waarde en levert 
een waardevermeerde-
ring op van het onroerend 
goed. Verder staat in het 
Groenbeleidsplan 2009 
dat bomen ouder dan 50 
jaar gespaard worden. Ze 
krijgen extra aandacht bij 
projecten door er omheen 
te ontwerpen. Bovendien 
staat in de structuurvisie 
Parel aan Zee+ (groenbe-
leving 2040) dat door min-
der snel over te gaan tot 
kappen bij klachten over 
bomen de levensduur kan 
worden verlengd. Eindelijk 
wordt Zandvoort zuinig op 
zijn oude bomen. 

kon worden gedeponeerd. 

Zo’n kleine anderhalf uur was 
het opvallende en ook veel 
gefotografeerde drietal in het 
centrum actief. Zij oogstten 
met hun opvallend uiterlijk 
veel leuke en positieve reac-
ties. Een prima aanzet voor 
iedereen om na te denken over 
het afvalprobleem en hoe dat 
te voorkomen. De afgelopen 
maand heeft de gemeente 
met de actie “vele handen 
maken schone stranden” ook 
veel strandbezoekers gewezen 
op het belang van een schoon 
strand. Toeristen en inwoners 
die via het stationsplein het 
strand opgingen kregen een 
afvalzakje aangeboden dat 
hen kon helpen bij het verza-
melen van afval. In totaal zijn 
30.000 papieren afvalzakjes 
uitgedeeld die voor het me-
rendeel goedgevuld terug zijn 
gekomen via de afvalbakken 
op het strand. 

naar de website te trekken 
is het van belang dat je be-
ter gevonden wordt door de 
zoekmachines. Eenmaal op 
de website beland, dienen 
potentiële klanten eenvou-
dig en snel de informatie te 
kunnen vinden waarnaar ze 
op zoek zijn.” Volgens Gideon 
Duwel onderscheidt Bureau 
Van Vliet Webdesign zich 
hierin van andere webdesign-
bureaus: “Veel webdesigners 
besteden vooral aandacht 
aan het uiterlijk van de web-
site en in veel mindere mate 
aan de zoekmachineopti-
malisatie en het functionele 
ontwerp van de website. Met 
alleen een fraaie website on-
derscheid je je niet van je con-
currenten.”

Gratis en vrijblijvend 
advies 
Gideon Duwel: “Vrijblijvend 
een afspraak bij u op kan-
toor? Bel me op of kom bij ons 
langs als u in de buurt bent. 
We zitten op de Passage in 
Zandvoort.” 

Bureau Van Vliet Webdesign
Passage 13-31
2040 AA Zandvoort
Tel: 023 571 47 45
Contactpers.: Gideon Duwel 
E-mail: g.duwel@bureauvan-
vliet.com 
Internet: www.bureauvanvliet.
com/webdesign
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Een belangrijke en veelgebruikte gang tussen de twee 
ingangen van de gesloten afdeling De Branding was zeer 
hard toe aan die noodzakelijke opknapbeurt. Maar dat was 
in het verleden steeds, vooral financieel, een probleem. 13 
vrijwilligers van Medicijnenfabrikant MSD (Merck Sharp & 
Dohme) zijn maandag de gehele dag in de weer geweest 
om samen met woordvoerder Robert Berkelbach, van de 
afdeling Public Affairs van MSD, de speciale verbindings-
gang een flinke opknapbeurt te geven. 

In het afgelopen weekend vond er een bijzondere gebeur-
tenis plaats in Zandvoort. De driemans formatie Party Time 
uit Arnhem verzorgde drie optredens in ons dorp.

Piet Koopman (76) is een overbekende vrijwilliger in Huis in 
de Duinen. Woensdag 9 september heeft hij afscheid geno-
men van zijn vele fans onder de bewoners. Met een plezie-
rige feestmiddag als receptie was Piet middelpunt, feest-
varken maar ook een bijna professioneel entertainer die 
zijn afscheidsfeest met veel muziek en zang gestalte gaf. 

Op 1 oktober is het de jaarlijkse Dag van de Ouderen. Alle 
ouderen van 85 jaar en ouder in de gemeente Zandvoort 
hebben een uitnodiging ontvangen om bij Pluspunt koffie 
te komen drinken. Het belooft een gezellige en feestelijke 
ochtend te worden! 

En dat was hard werken 
voor de medewerkers die 
de ongewone houdingen 
bij plamuren en schilderen 
niet gewend waren. Het is 
een prachtige gang met 

door Nel Kerkman

Party Time, waarvan de le-
den zichzelf inmiddels tot 
de senioren mogen rekenen, 
hebben veel ervaring in het 
optreden voor ouderen. In 
Arnhem en omgeving verzor-

Trouwe bewoner en begena-
digd pianist Zeinstra gaf Piet 
op vele punten de juiste mu-
zikale ondersteuning bij zijn 
optreden. En uiteraard veel 
toespraken, van o.a. Marijke 
ten Haaf, Ria Visser en Ger 
Mulder als directeur die alle-
maal de vele kwaliteiten van 
vrijwilliger Piet Koopman nog 
eens onderstreepten. 

Piet was, zo hoorden wij, een 
specialist in het verkopen van 
spullen op de rommelmarkt, 
was altijd actief betrokken bij 
het carnaval, een keukenhulp 
aan de lopende band en hij 
organiseerde de kaartclub. 
Bardienst op elke woensdag, 

Heeft u een uitnodiging 
ontvangen? U bent 1 ok-
tober van harte welkom 
bij Pluspunt Noord in de 
Flemingstraat. Wel wordt u 
verzocht om u even aan te 
melden. Aanmelden kan tot 

Broodnodige opknapbeurt in Huis in de Duinen 

Party Time in Zandvoort

Duizendpoot stopt 

met vrijwilligerswerk

Koffieochtend op 

Dag van de Ouderen

zeer veel glas, waarin de  
bewoners probleemloos 
door de tuin van de ene 
naar de andere afdeling 
kunnen wandelen. Veel  
gebruikt en daarom natuur-

gen zij, vaak meerdere malen 
per week, hun medewerking 
aan evenementen voor deze 
doelgroep.

Geslaagde optredens
Op vrijdagmiddag was de 
driemans formatie aanwezig 

vrijdag en zaterdag en 
altijd betrokken bij alle 
feesten en ook in de feest-
week. De bewoners van 
Huis in de Duinen zullen 
hem beslist gaan missen. 
Want Piet heeft besloten 
nu eens andere dingen 
te gaan doen. Een grote 
liefhebberij van hem is de 
golfsport. Daarvoor wil hij 
de komende tijd gewoon 
wat meer tijd vrij maken. 
Logisch toch? Want elk 
mens moet nu eenmaal 
‘alle tijd’ geven aan het 

liefste wat hij doet. Bovendien 
schijnen er ook nog de nodige 
huiselijke klussen te zijn die 
moeten worden aangepakt. 

Vrijwilliger Piet Koopman 
stopt na zo’n 26 jaar enthou-
siast vrijwilligerswerk en 
draagt dat graag over aan 
zijn opvolgers. Bewoners en 
collega-vrijwilligers zullen 
de enorme inbreng van Piet 
Koopman erg gaan missen. 
Maar zijn keuze voor een 
leven in de luwte van het 
drukke vrijwilligersbestaan 
wordt door iedereen begre-
pen. Piet Koopman zal zeker 
zijn trouwe Huis in de Duinen 
fans niet vergeten. 

De schilderdames aan het werk

Polonaise in Huis in de Duinen

Piet Koopman

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

lijk ook onderhevig aan slij-
tage. 

Activiteitenorganisator 
Marijke ten Haaff van Huis 
in de Duinen vroeg en kreeg 
ondersteuning van MSD uit 
Haarlem. Een bedrijf dat 
maatschappelijk zeer be-
trokken is en graag haar 
steun geeft aan bedrijven 
en instellingen in de regio 
die meestal door geldgebrek 
een dringend probleem niet 
zelf kunnen oplossen. Het 
13-koppige schilderteam van 
MSD (allemaal vrijwilligers 
die een snipperdag hadden 
opgenomen) is de gehele 
dag druk ‘aan de gang’ ge-
weest met voornamelijk 
het schilderwerk. Niet voor 
niets, want het resultaat 
mag er wezen. De gang ziet 
er nu weer fantastisch mooi 
en gezellig uit. Huis in de 
Duinen en alle bewoners en 
personeel van de Branding 
zijn maar wat gelukkig met 
die MSD schilderdames (in 
de meerderheid) en pla-
murende mannen van die 
Haarlemse onderneming. 

bij de aanval op het wereld-
record langtennis bij Nieuw 
Unicum. Zaterdagmiddag 
verzorgden zij een gezel-
lige middag voor de be-
woners van het Huis in de 
Kostverloren en het Huis in 
de Duinen. Zondagmiddag 
traden zij op in het ge-
bouw van Pluspunt aan de 
Flemingstraat. Hier werd 
door Pluspunt de eerste 
‘Zondag Samen’ van dit 
seizoen, een maandelijks 
terugkerende gebeurte-
nis, georganiseerd. Ook nu 
kreeg Party Time, tijdens 
een geslaagde bijeenkomst, 
de beentjes van de senioren 
weer van de vloer.

Een opmerkelijke en ple-
zierige bijkomstigheid 
voor de drie instellingen 
in Zandvoort is dat de eve-

MSD doet meer
Die vrijwilligheid om aan 
dit soort projecten haar 
medewerking te verlenen 
is groot. Volgens Berkelbach 
zijn van de 900 werkne-
mers in Haarlem zeker 500 
personen altijd bereid om 
aan dit soort opdrachten 
medewerking te geven. 
“Maatschappelijke be-
trokkenheid noemen we 
dat. Maar ook bij andere 
projecten, zoals het mee-
lopen met de KIKA-run op 
14 juni in recreatiegebied 
Spaarnwoude om geld in te 
zamelen, zie je de enthou-
siaste MSD-ers (700) bijna 
vooraan lopen. Daarnaast 
schenkt MSD het medicijn 
Mectizan, tegen rivier-
blindheid, in ontwikke-
lingslanden aan de World 
Health Organization”, al-
dus Berkelbach. De fabriek 
waar dit middel wordt 
geproduceerd staat in de 
Waarderpolder. Ook geeft 
MSD ondersteuning bij 
onderzoek naar tropische 
ziekten waarvoor nog geen 
medicijnen bestaan.

nementen door een aantal 
Zandvoortse ondernemers 
spontaan werden gespon-
sord waardoor de beurzen 
gesloten konden blijven. 
Dat dit door de organisa-
toren en de bezoekers zeer 
werd gewaardeerd spreekt 
voor zich. De organisatie 
is Radio Stiphout, Bruna 
Balkenende, de Dier enwinkel 
van Zand voort, Versteege’s 
IJzer handel, Bloemsierkunst 
Bluijs, Medina woningin-
richting, bardancing FAME, 
makelaardij Greeven, Beter 
Mobiel (scootmobielen en 
rollators), café-restaurant 
Laurel & Hardy, café De 
Scharrel en computershop 
Beach Net, dan ook zeer er-
kentelijk. Al met al een zeer 
geslaagd evenement dat 
voor velen volgend jaar her-
haald mag worden.

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: 
Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort. 
De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden
Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

ScootMoBIElEN
tot 21 km p/uur. 70 km bereik. 

grootste assortiment 3 en 4 wielers

Nieuw bij BEtER MoBIEl

De enige fiets met nog ietz

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  Tel: 023 -5 715 715 www.cvl.nu

Dr. J.G. Mezgerstraat 24
Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er jaren woning met garage en 
oprit. Dit voormalige pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers, keuken met eetkamer en ligt op steenworp afstand van 
het strand, centrum en openbaar vervoer. Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te worden om weer de uitstraling te krijgen die 
het verdient. 

Indeling: 
Begane grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid. 
Lichte woonkamer met een vleugje zeezicht, diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het terras op het westen. Keuken 
alwaar, opstelling c.v. ketel, provisiekelder en toegang naar de eetkamer en deur naar de patio. 
Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers. 
1e verdieping: Overloop, 6 slaapkamers. 
2e verdieping: Ruime zolderverdieping.

•		Elektrische	rolluiken	en	elektrische	zonneschermen	
•		Fraaie	bouwstijl	uit	de	20-er	jaren
•		Woonopp.	ca.	165	m²,		perceelopp.	295	m²

Vraagprijs  €  519.000,--    Huurprijs €  1.450,-- excl. p/mnd.€ 498.000,-

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Ma Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool

Di Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen.

Wo Hutspot met warme worst en gebakken spek.

Do Schnitzel met frites en witlof.

Vr Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool.

Za Kippenbout met frites en sla.

Zo Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool.

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur 
of eventueel tussen 16.00 en 17.30 uur.  U kunt ook een 
plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, 
dan krijgt u een toetje gratis.

Brasserie restaurant Harocamo
Kerkstraat 14  |  023-5712102

Seniorenmenu: € 7,00
Van 21 t/m 27 September

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas

  Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13

en met woensdag 23 sep-
tember per telefoon: 5717373 
of aan de balie van Pluspunt. 
Vrijwilligers die ouderen wil-
len vervoeren naar Pluspunt 
op 1 oktober zijn ook van har-
te welkom om te reageren.

 

 Café Oomstee
De beste Jazz, beleef 't mee!

Vrijdag 18 sept., aanvang 21.00 uur:
Gratis entree!

Clous van Mechelen
& Friends

Clous van Mechelen - saxofoon
Karin Wartenbergh - zang, Rob Mostert - B3 Hammond

Menno Veenendaal - drums

Zet deze data in uw agenda voor topjazz in Oomstee:
Vrijdag 2, 16 & 30 okt., 13 nov.

Zie www.oomstee.nl voor verdere informatie.

Strandpaviljoen Boom 11
te Zandvoort
Tel.023-5717580

Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka 

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.

Graag tot ziens, fam. Boom

Zondag 20 september de laatste dag!



20 21

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 38 - 2009

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van  8 september 
en de verdere in week  37 door het college genomen besluiten 
zijn 15 september vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Vaststellen Horeca-sanctiebeleid
Op 8 september 2009 is het vernieuwde Horecasanctiebeleid 
van de gemeente Zandvoort door de burgemeester en het 
College vastgesteld. In dit beleid wordt uiteengezet hoe op 
overtredingen van de horeca opgetreden zal worden. Het be-
leid treedt op 18 september 2009 in werking. Het beleid ligt 
gedurende twee weken na publicatie voor een ieder kosteloos 
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Zeestraat 26, splitsen van woonruimte, ingekomen 8 septem-
ber 2009, 2009-149Sp.
- Brederodestraat 92a, plaatsen balkon tegen achtergevel, 
ingekomen 8 september 2009, 2009-150Lv.
- Dr.C.A.Gerkestraat 27, plaatsen dakkapel, ingekomen 11 sep-
tember 2009, 2009-151Lv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Brederodestraat 1b, 2 iepen, bomen veroorzaken veel overlast, 
met herplantplicht, zaaknr:2009-5075
- J.P.Heyeplantsoen 2, één populier, veroorzaakt overlast, kap-
vergunning verlenen met herplantplicht, zaaknr:2009-5479

- Frans Zwaanstraat 46, één conifeer in de voortuin, overlast, 
met herplantplicht, zaaknr: 2009-4588
- Het kappen van 27 bomen op diverse locaties in de gemeente 
Zandvoort, de locaties staan vermeld in het Besluit Kapver-
gunning, diverse boomsoorten zijn dood, met herplantplicht, 
zaaknr:2009-4136

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-
gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-
mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk 
kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Heimansstraat 7, plaatsen dakkapel, verzonden 11 september 
2009, 2009-130Lv. 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.
 
Monumentenvergunning verleend
Zandvoort:
Brederodestraat 55, plaatsen van een bijgebouw, verzonden 
11 augustus 2009.
Haarlemmerstraat 14, vervangen van kozijn, verzonden 11 
augustus 2009.
 
Beroepschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Degenen die zienswijzen heb-
ben ingediend tegen het concept-besluit  kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
beroepschrift indienen. De datum van bekend making is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw beroepschrift aan 
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Het beroep schorst in beginsel niet de werking van 
het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Boerenliefde
Heb jij het programma 
gezien? Je weet wel: Boer 
zoekt vrouw. Schijnt he-le-
maal geweldig te zijn. Mijn 
vrouwelijke collega’s hebben 
het nergens anders meer 
over. Zij zijn niet de enige, 
denk ik, want afgelopen 
zondag hebben 3,2 miljoen 
Nederlanders naar het rea-
lity dating programma op 
het platteland gekeken. 3,2 
miljoen! Ongelofelijk. Wat 
is er toch zo leuk aan? Is het 
de altijd zo vlotte, vrolijke en 
vriendelijke Yvon Jaspers? 
Zijn het de boeren die met 
hun liefdes-gestuntel de 
show stelen? Of de vrouwen 
die in de boeren hun grote 
liefde hopen te vinden? 
Het boerenleven lijkt op het 
eerste gezicht heel roman-
tisch. Back to basic. Terug 
naar de natuur. Ver weg van 
de hectiek van het drukke 
stadse leven. Geen verkeer, 
geen lawaai of rommel op 
straat. Lekker de hele dag 
in de buitenlucht en na een 
dag van hard werken samen 
met je lover rollebollen in 
de hooiberg. Klinkt goed. Ja, 
toch? Misschien voor een 
weekje, hooguit een maand. 
Vergis je niet! Het boerenle-
ven is keihard. Volgens mij 
bestaat het leven van een 
boer haast alleen maar uit 
werken. Voor dag en dauw 
uit de veren en pas laat in de 
avond onder de wol. 
Nou, en daarom vind ik 
het programma Boer zoekt 
vrouw best wel kunnen. Ik 
zal er niet voor thuis blijven, 
maar ook niet wegzappen 
als het toevallig langskomt. 
Ik gun de boeren namelijk 
een beetje boel liefde en ple-
zier in hun leven, want die 
mannen werken zo hard, dat 
zij gewoon geen tijd hebben 
om een leuke vrouw te vin-
den. Dus ja, waarom dan niet 
live-daten op tv? Nu maar 
hopen dat die vrouwen 
niet gillend gek worden als 
ze in hun vormloze blauwe 
overall elke dag om zes uur 
‘s ochtends uit bed 
moeten om de koeien 
te melken! Lekker ro-
mantisch! 
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I Know Where It’s @
Vrijdag 18 september:
Heb je zin in een avondje luxe, stijl en dj’s met live-arties-
ten? Laat je dan verwennen met het nieuwe Patronaat con-
cept: Enorm Verwend. Line-up o.a. Greg van Bueren, DJ-duo 

Funkadelix’s en Jeroenski. Toegang: € 12,50 (deur: € 14). Van 
23.00 tot 04.00 uur. 

Vrijdag 18 september:
Stalker gaat down under met Haarlem Ondergronds. 
Special guest star van deze editie is de populaire house 
DJ Unders. Be there!. Toegang: € 5 (deur: € 7). Van 00.00 
tot 05.00 uur.

Zaterdag 19 september:
Lekker swingen bij Beachclub Vroeger met Beach Party 
by Colombo & Muchachomalo. Met Ricky Rivaro, Tony 
Cha Cha, Baggi Begovic en Marc Benjamin. Toegang  
€ 10. Van 16.00 tot 00.00 uur. 

Zondag 20 september:
Een historisch moment bij BLM9: The Partysquad 
presenteert voor het eerst hun nieuwe label met een 
gelijknamige event, Rokdam. Dit gebeurt tijdens Laid 
Back Luke & The Partysquad presents Super You & Me 

vs Rokdam. Twee feesten voor de prijs van 1! Line-up 
met o.a. Dada Life, Billy the Klit en DJ Punish. Voor de 

snelle beslissers liggen 300 early birds tickets klaar voor 
€ 10, daarna kosten de kaarten €12,50 (deur: € 15). Van 
16.00 tot 00.00 uur. 

Zondag 20 september:
Bloomingdale Closing Party, helaas alweer het laatste 
feest voor dit seizoen. Het beste is voor het laatst be-
waard, met o.a. Roog, Benny rodrigues, Gregor Salto, 
Ricky Rivaro, Afro Jack, Rehab. Toegang: € 15. Van 14.00 
tot 00.00 uur. 

Stem Melanie naar de 
finale van Modern Look
De Zandvoortse Melanie Wright doet mee aan de modellenwedstrijd Modern Look 
2009 om het nieuwe gezicht te worden van de online webshop Modern.nl. Melanie: 
“Tot nu toe heb ik 2450 kandidaten achter mij gelaten en nu behoor ik tot de laatste 
50! Het juryoordeel én het aantal stemmen hebben de doorslag gegeven dat ik nog 
steeds kans maak om één jaar lang het gezicht van Modern.nl te worden.” 

Van die 50 overgebleven meiden gaan er 
uiteindelijk 10 kandidaten door naar de 
finale. Om Melanie naar de finale te hel-
pen, kan je tot 1 oktober op haar stemmen 
via www.modernlook.nl. “Het stemmen 
is minder dan een minuut werk en bui-
ten het feit dat je mij er een groot plezier 
mee doet, maak je zelf ook kans op een 
mooie prijs!”, aldus Melanie. “Uiteindelijk 
is jouw stem van groot belang om mij zo-
ver te laten komen, vandaar dat ik via de 
Zandvoortse Courant een beroep doe op 
de mensen uit mijn eigen omgeving.”

Alle stemmers maken kans op kaarten voor het grote slotfeest dat op 29 oktober 
aanstaande plaats zal vinden in de Lichtfabriek in Haarlem, waarbij tevens de win-
nares bekend gemaakt zal worden. Hierbij zijn onder andere live optredens van de 
Kast, Snap, Ben Liebrand en DJ Vidès. Deze avond zal gepresenteerd worden door 
niemand minder dan Bas Muijs en Denise van Manen, de winnares van vorig jaar. 
Help Melanie naar de finale van Modern Look! Stem dus voor 1 oktober via www.
modernlook.nl, klik op de top 50 en vervolgens op Melanie.

Remy van Loon (20 jaar, uit Limburg) woont sinds kort in Haarlem 
en geeft hiphoplessen in de dansstudio van Conny Lodewijk Studio 
118 Dance. Hij is een talentvolle en gepassioneerde danser met een 
missie. Zijn motto is: ‘Live for dancing and dancing will live for you’. 
Wanneer je begonnen met dansen?
“Ik ben op mijn 7e begonnen met dansen. 
Met line-dance, omdat mijn ouders en zus dat ook deden.”

Welke dansstijlen heb je gedanst en naar wel-
ke stijl gaat jouw voorkeur uit?
“Ik heb tot mijn 18e aan line-dancen gedaan, en latin-american en ballroom 
rond m’n 15e jaar. Momenteel dans ik hiphop, jazz, contemporary/modern en 
klassiek ballet. Mijn voorkeur gaat uit naar een mix van alle stijlen, zoals urban 
jazz en street ballet.”

Waar komt jouw liefde voor dansen vandaan?
“Uit mijn hart, ik ga er 100% voor. Mijn liefde voor dans komt denk ik uit het 
altijd hard werken om doelen te bereiken en de waardering en respect die 

je van mensen krijgt voor wat je doet. En 
natuurlijk het gevoel wat je hebt als je op 
een podium staat voor mensen.”

Heb je wel eens een prijs gewonnen? 
“Met line-dance heb ik titels gehaald zoals 
Europees Kampioen, Nederlands Kampioen, Benelux 
Kampioen. Met latin heb ik met twee wedstrijden 
meegedaan en ben ik twee keer eerste geworden. 
Hiphop heb ik nu één seizoen gedanst, daarmee heb ik 
verschillende tweede plaatsen gehaald, maar helaas nog 
nooit gewonnen.”

Wat wil je bereiken met jouw dansen en met het lesgeven?
“Ik wil zo bekend mogelijk worden met mijn naam als danser, leraar en 
choreograaf. Ik wil vernieuwingen aanbrengen in de danswereld en men-
sen de kennis bijbrengen die ik heb. Ik wil mensen een leuke les geven en 
lol hebben. Daarnaast wil ik zoveel mogelijk van de wereld zien en zo ver 
mogelijk komen met mijn dansen.”

Het fenomeen danswedstrijden en danstalenten vinden lijkt 
een steeds grotere hype te worden door tv-programma’s als 
‘So you think you can dance’. Wat vind jij van deze hype?
“Ik vind het super dat mensen op deze manier hun naam groot kunnen maken. 
En het is natuurlijk altijd mooi meegenomen dat dansscholen meer leerlingen 
krijgen omdat steeds meer mensen willen dansen.”

Wat is je volgende wedstrijd?
“Het NK Performing Arts Showdance met jazz, modern en ballet.”

Ter info: Ben je geïnteresseerd in de hiphoplessen van Remy? Er zijn nog 
plekken! Op maandag voor kinderen van 8 tot 13 jaar, op dinsdag voor 12 tot 
15 jarigen en, ook op dinsdag, een wedstrijdteam voor jongeren vanaf 16 jaar.

Remy van Loon

In the Picture:  

Nieuwe reeks lessen ‘zwemmend redden’ 
Op donderdagavond 24 september starten de lessen 
‘zwemmend redden’ van de Zandvoortse Reddingsbri-
gade (ZRB) weer. Jeugd vanaf 5 jaar leert gedurende het 
winterseizoen op een leuke manier de beginselen van het 
‘zwemmend redden’: Hoe red ik mijzelf en hoe help ik ie-
mand anders? 

Tijden de lesavonden wordt 
onder andere geleerd om 
te zwemmen met gewone 
kleren aan, worden verschil-
lende reddingsgrepen geoe-
fend, leer je bijvoorbeeld een 
pop of bordje opduiken en 

verschillende manieren om 
iemand in het water veilig 
naar de kant te vervoeren. 
 
De lessen vinden plaats in het 
zwembad van Sunparks aan 
de Vondellaan. Er wordt ge-

zwommen in twee groepen: 
de brevetten 1 t/m 3 van 18.30 
tot 19.15 uur, de brevetten 4 
t/m 8 van 19.15 tot 20.00 uur. 
 
Kosten voor het gehele sei-
zoen: € 50,- voor leden, 

€ 62,50 voor nieuwe leden.
Neem voor meer informa-
tie contact op met Ron van 
Soolingen, tel. 5717448 of e- 
mail: opleidingen@zrb.info. 
Of kijk op de website: www.
zrb.info.
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CSW veel te sterk voor SV Zandvoort zaterddag

Zeer verdienstelijke winst SV Zandvoort zondag

Nigel Berg passeert zijn tegenstander

Ferry Boom ‘vliegt’ langs zijn tegenstander

voetbal - zaterdag

voetbal - zondag

De eerste thuiswedstrijd van dit seizoen is voor het eer-
ste elftal van de zaterdagafdeling van SV Zandvoort niet 
bepaald van een leien dakje gegaan. Na een 0-1 ruststand 
stelde het veel sterkere CSW in de tweede helft orde op 
zaken en ging met een 1-4 overwinning terug naar Wilnis.

De zondagvoetballers van SV Zandvoort hebben in de eer-
ste thuiswedstrijd van dit seizoen een even verdienstelijke 
als welkome overwinning geboekt op het Santpoortse Ter-
rasvogels. De eindstand van 2-1 werd al voor de rust bereikt.

Zandvoort had zaterdag niet 
veel in te brengen. Vooral op 
het middenveld ging van alles 
mis, (slordig balverlies, slechte 
aannames, enzovoort), waar-
door de beide spitsen niet be-
reikt werden en er daardoor 
onnodig veel druk op de de-
fensie kwam te liggen. CSW 

Zandvoort had vorige week 
bij Waterloo al laten zien 
dat er toch rekening met ze 
gehouden zal moeten gaan 
worden. In die wedstrijd 
werd in de tweede helft een 

daarentegen heerste op het 
middenveld en werd allengs 
sterker. Eigenlijk de enige 
grote kans voor Zandvoort 
was in de 5e minuut toen Bas 
Kaales, alleen voor de keeper, 
tot twee keer toe tegen de 
Utrechtse sluitpost schoot. Bij 
de tweede keer had hij Nigel 

4-1 achterstand terugge-
bracht naar 5-4. Enkel omdat 
die wedstrijd net even te kort 
duurde werd er nipt verloren. 
Afgelopen zondag hebben zij 
die lijn doorgezet. Al in de 15e 

Berg over het hoofd gezien 
die via een pass zomaar volko-
men vrij voor het doel had ge-
staan en voor een voorsprong 
had kunnen zorgen, waarna 
wellicht een andere wedstrijd 
was ontstaan. Echter hadden 
is niet hebben en dit nog 
jonge Zandvoortse elftal werd 
gedwongen om achteruit te 
voetballen of de lange pass te 
gebruiken om Maurice Moll 
en Berg te bereiken. Een en-
kele keer lukte dat maar Moll 
verzandde dan in ‘gepingel’, 
waaruit telkenmale balver-
lies ontstond, en Berg had 
zaterdag ook niet bepaald het 
heilige vuur. Het eerste tegen-
doelpunt viel al in de 14e mi-
nuut uit een penalty door Jay 
Klaas Wijngaarden, veroor-
zaakt door een handsbal van 
een Zandvoortse verdediger 
binnen het 16-meter gebied. 
Zandvoort werd daarna ge-
dwongen om te verdedigen 
en in eerste instantie ging dat 
nog redelijk.

Na rust een zelfde situatie 
maar nu kon CSW, met veel 

minuut wist Raymon Hölzken 
uit een zeer fraaie vrije trap 
de Santpoortse goalie in één 
keer te verschalken, bijna een 
specialiteit van hem. Even 
later konden de Zandvoortse 
supporters weer juichen. Een 
waarschijnlijk als voorzet be-
doelde trap vanaf de rechter 
vleugel van de nog jonge Bram 
Zeitzen, zeilde opnieuw in een 
keer achter de ongelukkige 
doelman van Terrasvogels, 
2-0. Nog voor rust kon aan-
voerder Barry Alkemade zijn 
ploeg weer in de race brengen 
door koppend uit een corner 
keeper Ferry Nanaï het nakij-
ken te geven, 2-1.

Na rust werd het hoe lan-
ger hoe meer billen knijpen 
voor alles en iedereen die 
een Zandvoorts hart heeft. 
Zandvoort kwam steeds meer 
onder druk te staan maar 

Assen opnieuw 

kwelduivel voor Ard Keff

Driebandencompetitie gestart

autosport

biljarten

Het heeft Ard Keff een paar slapeloze nachten gekost in de 
aanloop naar de DNRT-races op het TT-circuit van Assen. Vorig 
jaar liep hij enorm veel schade aan zijn BMW E30 op, nu had 
de Zandvoorter in de tweede race opnieuw pech met de BMW.

De R & C driebandencompetitie waar het team van café Oom-
stee in speelt om het kampioenschap van Haarlem en om-
geving, is weer van start gegaan. Dit jaar heeft uitbater Ton 
Ariesen bedongen dat iedere ‘poedel’, een misser, bestraft 
wordt met een ‘boete’ van € 0,20 die ten goede zal komen 
aan de stichting KiKa, zoals hij afgelopen voorjaar tijdens het 
KiKa-gala bekend heeft gemaakt. Ariesen hoopt op deze ma-
nier circa € 8.000 voor het goede doel in het laatje te krijgen.

In de vrije training zette onze 
plaatsgenoot de tweede tijd 
op de klokken. Vervolgens kon 
hij deze goede lijn vasthouden 
en stootte hij in de kwalifica-
tietraining door naar de snel-
ste tijd. Daarmee verschafte 
Keff zich een goede uitgangs-
positie voor de eerste race. 
Beide trainingen verliepen in 
wisselende omstandigheden, 
want de vrije training kende 
een nat verloop, terwijl de 
kwalificatie nat begon waarna 
de baan opdroogde.

De start van de eerste race 
was voor Keff niet vlot. Hij 
moest genoegen nemen met 
een tweede plaats. Zijn col-
lega voor hem liep langzaam 
weg en Keff moest toezien 
hoe nummer drie dichterbij 
kwam. Uiteindelijk keerden 
zijn kansen en kon Keff weer 
weglopen van zijn naaste ach-
tervolger. Tevens kon hij weer 

Het team van het café aan 
de Zeestraat heeft een aan-
tal personele aanvullingen 
in de breedte ondergaan. 
Zandvoorter Henk Kinneging 
heeft zich aangemeld met 
een gemiddelde van 7 en 
ook de uit België afkomsti-
ge Louis den Dekker is met 
een gemiddelde van maar 
liefst 17 een publiekstrekker. 
De thuiswedstrijden zullen 
op de donderdagavond ge-

dichter bij de koploper komen. 
Alleen was de race iets te kort 
om op de hoogste trede van 
het schavot te kunnen eindi-
gen. 

De tweede race begon voor 
Keff ideaal. De Zandvoorter 
vertrok op een natte baan 
en dook als eerste de eer-
ste bocht in. Langzaam wist 
hij uit te lopen op de rest 
van het veld. De pechduivel 
bracht de Zandvoorter in de 
vierde ronde een bezoek, want 
Keff moest de BMW met een 
gebroken draagarm van het 
rechtervoorwiel aan de kant 
zetten. “Assen is mij weer niet 
gunstig gezind. Vorig jaar 
kwam ik met veel schade te-
rug en nu dit, maar met deze 
schade kan ik leven. Vorig jaar 
had ik echt een paar slapelo-
ze nachten aan dit avontuur 
overgehouden”, aldus de sym-
pathieke coureur na afloop.

speeld worden, de eerste op 
24 september, en bestaan uit 
6 partijen. Het is een compe-
titie die op een kleine tafel 
gespeeld wordt waardoor 
het spel iets moeilijker wordt. 
Bekende tegenstanders uit 
de regio zijn de teams van de 
Flapkan uit Haarlem, Hof van 
Heemstede en Bremmetje, 
beide uit  Heemstede. 
Aanvang van de wedstrijden 
circa 19.00 uur.

Slecht begin 
zaalvoetballers ZSC’04

Wereldrecord langtennissen naar Zandvoort

Arbiter nekt handbaldames

Donderdag startten de mannen nog fris en monter

Ze hebben het gehaald…

zaalvoetbaltennis

handbal

De zaalvoetballers van ZSC’04 zijn de competitie in de 
tweede klasse slecht begonnen. De Zandvoorters speelden 
hun eerste wedstrijd in de Van Turnhouthal in Haarlem en 
waren niet opgewassen tegen United/DAVO.

Dennis Schrader en Bart Hendriks, twee medewerkers van 
Nieuw Unicum, hebben het  wereldrecord langtennissen 
verbroken. 36 uur lang stonden zij op de tennisbaan van 
Nieuw Unicum, om geld in te zamelen voor de jaarlijkse 
bootvakantie voor Nieuw Unicumbewoners en om het we-
reldrecord te verbeken. 

De handbalsters van ZSC hebben de uitwedstrijd in en te-
gen Monnickendam met 15-10 verloren. Hoewel het ver-
schil vijf doelpunten was, gaf dit het juiste verschil zeker 
niet weer. Het verschil was echter de scheidsrechter. De 
‘leidsman’ verving de oorspronkelijk door de bond aan-
gestelde arbiter. Dat hij uit Monnickendam kwam werd 
gaande de wedstrijd duidelijk.

ZSC’04 kwam weliswaar met 
0-1 voor dankzij Jan Zonneveld, 
maar de Haarlemmers had-
den veel snelheid voorin. De 
Zandvoortse coach Marcel 
Paap moest toezien dat er 
geen bezieling was in zijn 
ploeg. Na deze achterstand 
kwamen de gastheren veel 
beter in de wedstrijd. Ze na-
men het heft in handen en 
overvleugelden onze plaats-
genoten die maar niet in de 
wedstrijd wisten te komen. 
“We misten gewoon een aan-
tal belangrijke spelers zoals 
Mitchell Post en Nigel Berg. 

Vooral de nachtelijke uren 
zorgden bij Dennis en Bart 
voor de nodige problemen. 
Zo kon Dennis op een gege-
ven moment zijn slagarm 
nauwelijks nog omhoog krij-
gen en had Bart de grootste 
moeite na teveel sportdrank 
gedronken te hebben. Zij 
werden door een zeer pro-
fessioneel begeleidingsteam 
echter weer klaar gestoomd 
om toch door te kunnen gaan. 
De regels geven aan dat er per 
gespeeld uur 5 minuten extra 
pauze ingelast mag worden, 
naast de normale rustperio-
des die het tennis kent (na ie-
dere oneven game een pauze 
van 2 minuten). In die relatief 
korte pauzes moesten de 
beide atleten dus weer op de 

In de eerste helft kreeg 
Monnickendam vijf straf-
worpen waarvan ZSC-
keepster Charissa Koning 
er twee wist te keren. Er 
was een groot verschil in 

Het leek alsof we gewoon 
niet wilden voetballen”, al-
dus de teleurgestelde Paap 
na afloop.

De wedstrijd ging uiteindelijk 
met 6-3 verloren. De andere 
twee Zandvoortse doelpun-
ten kwamen van de voet van 
aanvoerder Michel van Marm, 
maar dat hielp ZSC’04 niet 
verder. Voor ZSC’04 was het 
een geluk dat keeper Sander 
van der Wal nog redelijk 
speelde. Hij weerhield zijn 
ploeg van een veel grotere 
nederlaag.

been gebracht worden.

Zwaar
Tijdens de hele recordpoging 
hebben constant supporters 
de beide tennissers aange-
moedigd, met een aantal 
vaste ‘Nieuw Unicummers’ 
voorop. Zelfs na het midden-
nachtelijke uur, iets wat later 
als zeer prettig ervaren werd. 
“Dat heeft ons door de nacht 
geholpen, maar we hebben 
het wel zwaar gehad. Later, 
toen eigenlijk ons hele lijf met 
tape was beplakt, ging het 
iets gemakkelijker alleen het 
niveau van het tennis had er 
wel onder te leiden”, gaf een 
opgewekte Dennis de volgen-
de dag, alweer redelijk fris, als 
commentaar. Hij zei toen ook 

bestraffing. Zo kregen de 
ZSC-speelsters 3 x 2 mi-
nuten straftijd, terwijl 
Monnickendam ‘slechts’ drie 
keer een gele kaart kreeg 
voor dezelfde overtredingen. 

dat ze geen nadelige bles-
sures aan hun wereldrecord 
hebben overgehouden maar 
dat ze beide voorlopig even 
geen tennis zullen spelen.

Champagne
Op vrijdag werd het gaande 
de dag, en dus naar het bre-
ken van het record, steeds 
drukker. Familie, notabelen, 
medewerkers van Nieuw 
Unicum en ‘gewone’ fans 
verzamelden zich om het veld 
en barsten in gejuich uit toen 
om 17.35 uur, na de laatste tien 
seconden onder leiding van 
dorpsomroeper Klaas Koper 
te hebben meegeteld, de re-
cordpoging geslaagd was. 
Toen om 20.00 uur het eind-
signaal klonk kwam er uiter-
aard champagne aan te pas 
om ze te feliciteren met deze 
grootse prestatie en konden 
de families de beide wereldre-
cordhouders met open armen 
ontvangen.

Louter topprestaties
Een andere topprestatie 
mogen wij niet onvermeld 
laten. De volledige wed-
strijd werden Schrader en 
Hendriks bijgestaan door 
een team van verpleegkun-
digen en artsen, terwijl er al-
tijd twee getuigen aanwezig 
moesten zijn om het nieuwe 
record door het comité van 
het Guinness World Record™ 
te laten vaststellen. Alles 
wat met de poging te ma-
ken had werd minutieus 
in een logboek genoteerd. 
Tevens werd een meelopen-
de klok permanent in beeld 
gehouden door een camera 
zodat bewezen kan worden, 
bij eventuele meningsver-
schillen, dat er echt 36 uur 
aaneen gespeeld is. Een an-
der compliment is voor de 
technici die nog langer dan 
36 uur in touw zijn geweest 
(zonder onderbreking) om 
alles goed te laten verlopen.

Administratiekantoor K. 
 Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding  
 Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Bar Dancing FAME
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Bureau Van Vliet B.V.
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Harocamo 
Hugoos

adverteerders

Kings & Queens
Laurel & Hardy
Manege Rückert
Meijboom
  Schoonmaakorganisatie B.V.
Meis Media
Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer
P. van Kleeff
Pluspunt
Pure & Simple
Riche aan Zee
Smulhouse Allessandro
Stichting Classic Concerts
Stox
Studio 118 Dance
Thalassa Strandpaviljoen 18
Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
V.o.f. Cocarde
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Reijden Makelaardij o.g.
Vista Vastgoed
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…
Zandvoort Optiek

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte 
houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

meer routine en balvaardig-
heid in de ploeg, wel door-
drukken met doelpunten in 
de 66e, 75e en 79e minuut 
(0-4). Hierna lieten de gasten 
de teugels een beetje vieren, 
maar ze stuurden wel regel-
recht op een overwinning 
af. Dat Zandvoort-invaller 
Michel de Haan uit een ‘ca-
deautje’ (onterechte penalty) 
van de overigens uitstekend 
leidende scheidsrechter vlak 
voor tijd nog de eer kon red-
den (1-4) is slechts voor de 
statistieken.

Komende week zal SV 
Zandvoort in Monnickendam, 
dat in Amstelveen de tweede 
nederlaag van het seizoen 
moest incasseren (3-1), uit een 
ander vaatje moeten tappen. 
Slechts een overwinning kan 
een verblijf na drie wedstrij-
den in de onderste regionen 
van de 2e klasse voorkomen. 
Overige uitslagen 2e klasse A: 
HBOK – HCSC: 7-1; Castricum 
– Kennemerland: 0-1; ZOB 
– Overbos: 1-0 en Marken – 
Voorland: 2-1.

onze plaatsgenoten, met veel 
meer routine in de ploeg dan 
vorig seizoen, gaven tot het 
einde geen krimp en boekten 
een zeer welkome overwin-
ning. Opmerkelijk was dat de 
scheidsrechter zijn gele kaar-
ten op zak hield, alhoewel er 
misschien een tweetal op zijn 
plaats waren geweest.

Komende zondag heeft de 
ploeg van trainer/coach 
Marcel Paap een reguliere 
vrije dag omdat er dit jaar 11 
ploegen in deze klasse spelen. 
De eerstvolgende wedstrijd 
is op zondag 27 septem-
ber, om 14.00 uur uit bij het 
Vijfhuizense DSOV. 
Overige uitslagen in de 5e 
klasse D: THB - Geel Wit: 
2-3; DSOV - Waterloo: 1-2; 
DIO – DIOS: 2-1 en VVC – 
Vogelenzang: 6-0. HYS was 
afgelopen zondag vrij.

Ondanks deze tegenwerking 
was het verschil bij rust tus-
sen beide teams slechts één 
doelpunt, 4-3.

Na rust een zelfde beeld, 
maar nu met meer doel-
punten. Monnickendam 
profiteerde optimaal van 
de voordelen en had bij 
het laatste fluitsignaal 
een 15-10 voorsprong. 
Monnickendam kreeg 
twee strafworpen tegen 
ZSC geen, terwijl drie ZSC-

speelsters 2 minuten kre-
gen, terwijl Monnickendam 
zelfs geen gele kaart zag. 
Ondanks het verlies bleven 
de Zandvoortse dames be-
heerst spelen, maar ze zagen 
geen kans de doorlopende 
achterstand om te zetten in 
een overwinning.

De Zandvoortse doelpun-
ten werden gemaakt door 
Romena Daniëls (5x), Lucia 
v.d. Drift (3x) en Naomi 
Caspers (2x). 

www.sportinzandvoort.nl
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Op enkele afdelingen na, zal de landelijke vereniging van het Nederlandse Rode Kruis 
op 1 januari 2010 fuseren met de 350 lokale Rode Kruisafdelingen. Vanaf die datum 
zal nog slechts één Rode Kruis vereniging in Nederland bestaan. De leden van de re-
gionale Rode Kruis afdelingen Haarlem, Zandvoort en Haarlemmermeer (district Duin 
Meer Zand) hebben besloten om niet mee te gaan met deze fusie. Zij zullen alledrie als 
zelfstandige vereniging, onafhankelijk van elkaar, verder functioneren.

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding bij het ministerie 
van Justitie om te komen tot lastenverlichting voor de 
burger. Aangifte van een geboorte, huwelijk of geregi-
streerd partnerschap kan dan in het vervolg via de elek-
tronische weg afgedaan worden. 

Zandvoortse Rode Kruis zegt 
definitief NEE tegen fusie

Lastenverlichting voor de 
Zandvoortse burger

een groot aantal lokale ver-
enigingen. Vooral het verlie-
zen van de juridische status 
en de angst om autonomie 
te verliezen, het kwijtraken 
van eigendommen (panden 
en voertuigen) en de verde-
ling van het geld naar inwo-
nersaantal zorgen voor veel 
tegenstand. Veel lokale ver-
enigingen zijn bang vrijwil-
ligers te verliezen wanneer 
het beleid door het hoofd-
bureau wordt bepaald naar 

3 225 10Actueel Stemmen Cultuur Sport
Sterkere controle
op patsers

Hondenredder
genomineerd
door SBS

Komend weekend:
Dorpsomroepers
en Shantyliederen

Marvin Martina
terug bij Lions
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Zandvoortse 

De Mannetjes
Patsercontrole

 ‘Hoe gaan ze dat doen? 

Het leger inzetten?’

Tevens zullen aangifte van 
huwelijk of geregistreerd 
partnerschap worden ver-
eenvoudigd door gebruik te 
maken van de zogenaamde 
Verklaring van Staat.

De gemeente Zandvoort zal 
van de door het ministerie ge-
boden mogelijkheid gebruik 
gaan maken. “Dat houdt in 
dat bijvoorbeeld de geboor-
teakte voor mensen die in 
Nederland geboren zijn, niet 
meer nodig is, bij de aangifte 
van een huwelijk of een ge-
registreerd partnerschap, die 
staat namelijk al in de com-
puter. Wij hoeven alleen maar 
de gegevens uit de gemeente-

professionele medewerkers. 
Ook vindt men dat er weinig 
democratie is binnen de be-
sluitvorming van deze grote 
landelijke vereniging.

Einde Rode Kruis 
Zandvoort
In een brief aan de leden 
van de afdeling Zandvoort 
geeft de landelijke vereni-
ging kort en bondig aan 
dat, ondanks een laatste 
oproep, de Zandvoortse af-
deling bij haar standpunt 
blijft om niet mee te fuse-
ren. De in 1935 opgerichte 
Zandvoortse afdeling be-
staat uit een hechte groep 
van 80 gemotiveerde vrijwil-
ligers die altijd in en rond 
het dorp klaar staan bij eve-
nementen, het welfarewerk 
en bij het circuit. 

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 39:
• Desem wit of bruin, brood  
 zonder vet, gist en andere 
 toevoegingen € 1,95
• 4 vers gebakken 
 appelflappen € 4,95 

week 40:
• Knip wit of bruin  € 1,75
• 4 vers gebakken 
 koffie broodjes € 4,95

Stap ook eens binnen voor  
een lekker belegd broodje  
met één van onze heerlijke 
ambachtelijke salades en  

een lekker kopje koffie

Kom naar het wijkspreekuur op donderdag 
24 september van 19.00 tot 20.00 uur in 

de Bodaan Stichting. 
Vooraf aanmelden is niet nodig; 

de koffie staat klaar! 
Zie ook het artikel verderop in deze 

krant over Zandvoort Schoon!?

Rode kruis in actie tijdens demonstratie | Foto: Rob Bossink

o.a. trouwen wordt goedkoper

vervolg op pagina 3
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort

Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Bij aankoop van 
Varilux glazen een

Rembrandt Experience
Box cadeau

Nieuw in Zandvoort!
Nu spectaculaire Thailand 

aanbiedingen
Kijk nu op 

www.thailand-travel.nl 
Of bel 023-5712030.

Bezoekadres: Hogeweg 56 D
2042 GJ  Zandvoort

lijke basisadministratie (GBA) 
uit te printen. Die kijkt u na en 
ondertekend deze ‘Verklaring 
van Staat’. Maar let wel, het 
geldt alleen voor personen 
die op Nederlands grondge-
bied zijn geboren, bent u in 
het buitenland geboren en 
hebt u nog nooit hier een 
geboorteakte ge toond, dan 
moet alsnog een geboor-
teakte worden in geleverd”, 
zegt Piet van Sta veren, mede-
werker Burg erzaken. Volgens 
hem kan deze nieuwe gang 
van zaken voor de burgers, bij 
een trouwerij, snel € 50 aan 
legeskosten schelen. Altijd 
meegenomen in deze tijd van 
recessie.

door Nel Kerkman

Binnen het Nederlandse 
Rode Kruis heeft de stuur-
groep Samen 1 vanuit het 
hoofdkantoor in den Haag 
met hun definitieve voor-
stel voor grote onrust en 
verdeeldheid gezorgd bij 
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Van vroeger kan ik me spe-
ciale dingen herinneren. 
Nee, niet van thuis. Maar 
de speciale ‘vriendinnen-
dingen’. Zo konden we onge-
nadig de slappe lach krijgen. 
Waarom? Dat weet nie-
mand. Wij achteraf eigen-
lijk ook niet. Onbedaarlijke 
gierbuien. Meestal na het 
zien van iets geks. Of van 
een rare opmerking van ie-
mand. We kregen ook al de 
slappe lach na het zeggen 
van een bepaald woord. 
Gekke woorden zijn tegen-
woordig ín. Zoals: Té gek 
man. Gaaf. Toppie. Cool. Vét 
Cool was ook een woord 
dat ik vooral op school veel 
hoorde. 
Maar let even op. Deze 
woorden zijn passé! Uit. 
Zittend op de bank bij 
dochterlief laat ze mij haar 
nieuwe zonnebril zien. Ik 
ben direct geïnteresseerd. 
“Geef mij die eens”, vraag 
ik haar. Ik ben gek op brillen 
en zet hem op mijn neus. 
“Staat je niet oma”, conclu-
deert kleinzoon haarscherp, 
“mij staat ‘ie vast wél.” Ook 
hij zet de bril op. Tja, bij hem 
staat nu eenmaal alles leuk. 
“Nou jij pap.” Schoonzoon 
zet de bril wat aarzelend op 
zijn neus. Het gaat niet van 
harte. Maar hij wil de pret 
niet bederven. “Hé, groof-
fie”, gilt kleinzoon. “Grooffie 
wat?”, mompel ik verbijs-
terd. “Nou, ik bedoel gááf”, 
gilt de puber enthousiast, 
“té bom hoor.” Hij zet hem 
nog een keer op zijn neus. 
Kijkt me schuin aan en brult: 
“Catchie, vind je niet?” Ik kijk 
wat verbijsterd om me heen. 
Volgens mij gaat het tegen-
woordig anders dan ik had 
gedacht. Maar als ik jonger 
was geweest, hadden we ter 
plekke de slappe lach gekre-
gen. Mijn vriendin en ik. Nu 
kan ik een grijns niet onder-
drukken. En voortaan zeg ik,  
als ik iets leuks zie, 
te gen mijn echtge-
noot: “Grooffie man.” 
Kijk. Zo leer je nog 
eens wat van je gro-
te kleinzoon. Té bom 
toch?

cartoon Hans van Pelt

Slappe lach 
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Als het aan de commissie P&C ligt, gaat het college met 
de strandpachters om de tafel zitten om uit de impasse te 
komen die ontstaan is rondom de binnenkort verplichte 
bouwvergunning voor de strandpaviljoens. Vooral de hoog-
te van de leges is de strandpachters een doorn in het oog. 

Waar normaal gesproken de 
leges voor een bouwvergun-
ning in het dorp een bepaald 
percentage van de bouwkos-
ten bedraagt, wil het college 
de legesverordening voor het 
strand aanpassen tot een be-
drag per vierkante meter. Ook 
zijn er volgens de pachters 
veel onduidelijkheden in de 
bouwvergunning. 

Inspreker Oscar Vos van 
strandpaviljoen Skyline had 
dan ook een litanie van vra-
gen voor het college. Hij 
vroeg bijvoorbeeld wat er 
gebeurt als er per jaar een 
kleine aanpassing aan het 
gebouw wordt doorgevoerd. 
“Moeten we dan weer zo een 
bedrag ophoesten? En wat 
gaat er met de strandhuisjes 
gebeuren?” Standpachters 
voorzitter Hanneke Mel van 
paviljoen Jeroen zei dat de 
pachters niet onwelwillend 
zijn maar wat extra tijd nodig 

hebben om alles te kunnen 
realiseren. Mel: “We hebben 
niet eens een postcode en 
die heb je wel nodig voor een 
vergunning. Een aanvragen 
kost tijd.” Inspreker Leo Heino 
van Take Five aan Zee vroeg 
de commissie om geen ge-
legenheidswetgeving toe te 
passen om de bouwleges vast 
te kunnen stellen. Hij noemde 
de gemeente “dreigend en ar-
rogant” in deze kwestie.

Willem Paap (SZ) reageerde 
hierop naar het college met 
het verzoek om “aan de slag 
te gaan met de strandpach-
ters”. Ook Gert-Jan Bluijs 
(CDA) vraagt het college om 
een andere benadering van 
de materie en vreest even-
eens dat er jaarlijks pro-
blemen kunnen ontstaan. 
Volgens Fred Paap (VVD) ver-
schillen de voorstellen van 
het college met die van zijn 
fractie. De VVD wenst geen 

Commissie wil overleg college/strandpachters

Politiek verslag
commissievergadering Planning & Control, d.d. 16-09

aanpassing van de legesver-
ordening. Paap wil gelijke 
behandeling van de pach-
ters en de inwoners. Cor van 
Koningsbruggen (GBZ) sprak 
van miscommunicatie en wil 
dat opgelost hebben. Volgens 
Bruno Bouberg Wilson (OPZ) 
is dit geen ‘strandpachtertje 
pesten’: “Dat idee moet van 
tafel. Wel moeten de kosten 
redelijk, billik en te verdedi-
gen zijn.”

Verantwoordelijk wethouder 
Wilfred Tates zei dat de ba-
sis voor het college voorstel 
een rapport van VROM is. Hij 
constateerde dat een aantal 
strandpachters wel aan de 
eisen heeft voldaan en een 
aantal niet. Omdat de strand-
pachter verantwoordelijk is 
voor grote en kleine calami-
teiten zullen ze toch aan het 
bouwbesluit moeten voldoen. 
In de tweede termijn bleek al 
ras dat het merendeel van de 
partijen het voorstel niet rijp 
vond voor behandeling door 
de raad. Tates zegde daarna 
toe om nog eens te gaan be-
kijken of de legeskosten aan 
de oppervlakte gekoppeld 
moeten worden of niet.

Er komt een verscherpte politiecontrole op de patsers die 
Zandvoort regelmatig aandoen. Gedoeld wordt op met 
name criminele dikdoeners die pronken met luxe artikelen 
als Harley Davidsons, vette auto’s en dikke gouden horlo-
ges en kettingen. Volgens de politieregio Kennemerland, 
waar Zandvoort onder valt, is onze woonplaats van ouds-
her een uitwijkplaats voor de Amsterdamse penoze die 
zich hieraan vergrijpen.

Meer patsercontrole in Zandvoort

In navolging van grote ste-
den bindt ook de politie 
Kennemerland vanaf afgelo-
pen maandag de strijd aan 
met criminelen die grote 
sier maken met hun illegaal 
verdiende geld. Niet alleen 

Zandvoort krijgt een ver-
scherpte jacht op crimineel 
geld, het geldt voor de hele 
regio. Het startsein voor het 
zogeheten FinEC-project 
(Financieel Economische 
Criminaliteit) werd maandag-

middag in Velserbroek gege-
ven. Door een uitbreiding van 
gespecialiseerde rechercheurs 
krijgt de politie meer armslag 
om met goud omhangen 
jongeren in dikke cabrio’s het 
leven zuur te maken. Tevens 
kunnen uitkeringstrekkers, die 
zichtbaar boven hun stand le-
ven, op verscherpte controle 
op bijvoorbeeld wietkweke-
rijen rekenen.

Projectleidster FinEC Mar-
jolein de Wit van de politie 
Kennemerland denkt dat er 
veel meer mogelijkheden zijn 
om deze criminelen in hun 
portemonnee te treffen, iets 
waar zij niet van gecharmeerd 
zijn. “Door een uitbreiding van 
de financiële recherche moet 
het gemakkelijker worden om 
criminelen vermogen af te 
nemen. Daar zijn ze ziek van”, 
aldus De Wit.

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon
BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 

U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten

burgerlijke stand
12 september - 18 september 2009

Geboren: 
Yasmine Charlotte, dochter van: Lunstroo, Wouter Rudolf en: 
Daalhuizen, Bianca Catharina Bettina.
Amber Deborah, dochter van: Meijer, Dennis Marcellis 
Martinus en: Huijbregts, Debbie Maria.
Livia Elvira Lamberta, dochter van: van der Schaar, Durk 
Johannes en: Goedel, Nicole Elviera.

Ondertrouwd: 
Swolfs, Egbertus Leonardus Wilhelmus en: Winkel, Angéla.

Gehuwd:
Ruigrok, Ignacio Luis en: Anderson, Cristel Katharina.
Volkers, Oscar Jan Peter en: Zandvliet, Esmaralda Hillegonda 
Madelon.

Overleden :
Koning, Gerritje, oud 89 jaar.
Obermann geb. Plas, Maria Elizabeth, oud 92 jaar. 
Cohen geb. Varecza, Fenna, oud 73 jaar.
Lindhout, Dieuwertje Maria, oud 67 jaar.

KOmeNDe ZONDAG 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. R. Hengstmangers uit Haarlem

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl
10.30 uur  Pastor IJ. Tuijn

RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor D. Duijves

kerkdiensten 

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
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restaurant aan het strand

waterstanden

Tel. 023 - 571 57 07
www.clubnautique.nl

Vrijdag 25 september 
laatste dag van het seizoen!

Reserveren:023-5713200

www.beachclubtien.nl

Geniet er van 
zo lang het nog kan

Nu ook in Zandvoort
Telebiertje 06-54.71.25.11
- 6 pack Heineken € 9,--
- Breezer, Baco, Smirnoff € 3,--
- 1,5 L Coca Cola, Sinas, 7up € 2,50
- Redbull € 2,00
Bezorging aan huis van 17:00 / 22:00 uur
Bezorgkosten € 2,--

Na 1 januari aanstaande be-
tekent het dat de afdeling 
niet langer verbonden is aan 
de landelijke vereniging en zij 
géén activiteiten meer kan en 
mag verrichten onder de vlag 
van het Nederlandse Rode 
Kruis. 

Toekomst
Een van de redenen dat het 

vervolg - pagina 1   Zandvoortse Rode Kruis

Rode Kruis afd. Zandvoort nee 
zegt tegen de fusie is dat alle 
Zandvoortse bezittingen, 2 ge-
bouwen en 4 hulpverlenings-
voertuigen, plus de financiën 
in dat geval eigendom zouden 
worden van de landelijke ver-
eniging. Zandvoort wil zich, als 
zelfstandige vereniging, ook in 
2010 blijven inzetten voor de 
hulpbehoevende medemens. 

Hoort zegt ’t voort:

Koene Cleaning maakt schoon 

zoals het hoort!

Email: 
info@koenecleaning.nl 
Telefoon: 
06-1432 4444
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Wonen in een schone leefomgeving is een wens van iedereen. Een om-
geving waar alles recht en heel is, de verlichting brandt, geen onkruid 
staat, voldoende groen is, enzovoorts.
Omdat ondanks zorgvuldig opgezette onderhoudsprogramma’s er toch 
nog altijd wel iets mis kan gaan en omdat niet alle wensen van inwoners 
bekend zijn, heeft de gemeente een wijkspreekuur ingesteld. Bewoners 
die meer willen weten over de inrichting van de openbare ruimte, of 
klachten en opmerkingen hebben worden van harte uitgenodigd langs 
te komen op deze avond met hun wensen of ideeën. Komende week 
kunt u met een medewerker van de gemeente informatie uitwisselen 
over de (wan)toestand van de openbare ruimte in Bentveld. Kom naar 
het wijkspreekuur op donderdag 24 september van 19.00 tot 20.00 uur 
in de Bodaan Stichting, Bramenlaan 2, 2116 TR Bentveld. Vooraf aanmel-
den is niet nodig; de koffie staat klaar!

ZANDVOORT SCHOON!? komt naar Bentveld

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

en een mooie feestmuts 
gemaakt, na het knutselen 
was het tijd voor limonade, 
koffie en taart. Daarna was 
er een leuke poppenkast-
voorstelling. Als verrassing 
kregen alle peuters een 
rugzak van ’t Opstapje mee 
naar huis. Op naar het vol-
gende jubileum. 

Receptie
Na 18 jaar verlaat verlos-
kundige Astrid Vertuin-
Gombert door gezond-

h e i d s p r o b l e m e n 
d e  ve r l o s ku n d i -
g e n p ra k t i j k  h e t 
Ooievaarsnest aan 
het Bea trixplant soen. 
Haar collega’s laten 
haar beslist niet met 
stille trom vertrek-
ken: “Wij willen haar 

in het zonnetje zetten met 
een afscheidsreceptie op 
zaterdag 26 september, tus-
sen 14.00 en 16.00 uur bij 
strandpaviljoen Take Five.” 
O u d e r s  e n 
kinderen uit 
de hele regio 
kunnen haar 
daar nog eens 
ontmoeten en 
afscheid van haar nemen. 
Wel graag eerst even aan-
melden op www.verloskun-
digenhetooievaarsnest.nl 

Paddenstoelendag
Een zoektocht naar pad-
denstoelen is altijd een 

o nt d e k k i n g s re i s ! 
Vroeger werden ze 
met het bovenna-
tuurlijke in verband 
gebracht, vandaar de 
namen als heksenbo-
leet, duivelsbrood en 
heksenkring. Ook dit 
jaar organiseert het 

IVN Zuid-Kennemerland 
weer, i.s.m. Staats bos-
beheer, de jaarlijkse Pad-
denstoelendag. Deze pad-
denstoelendag vindt plaats 
zondag 4 oktober op land-
goed Elswout. Er zijn ex-
cursies, puzzeltochten voor 

kinderen met en zonder 
ouders, dialezingen, een 
knutseltafel en veel infor-
matie over paddenstoe-
len. Het evenement duurt 
van 10.30 tot 16.00 uur. Er 
zijn meerdere excursies 
tegelijk. Voor de indeling 
in (kinder)excursiegroe-
pen aanmelden bij de 
IVN-informatiekraam in 
het Koetshuis. De excur-
sies zijn gratis. Entree voor 
het landgoed Elswout 
via het poortgebouw 
aan de Elswoutlaan 12a, 
Overveen. Toegangskaart 
landgoed € 0,50, voor 
kinderen € 0,25. Het par-
keerterrein links van het 
poortgebouw loopt snel 
vol dus kom bij voorkeur 
op de fiets. In de omge-
ving mag niet langs de 
weg geparkeerd worden. 
Vooraf reserveren of aan-
melden is niet nodig. 

Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek 
2009 wordt de lekker-
ste Kinderboekenweek 
ooit. Onder het motto 
‘Aan tafel! – eten en 
snoepen’ kan alvast een 
voorproefje worden ge-
nomen bij de activiteiten 
van Bibliotheek Duinrand 
Zandvoort. Woensdag 7 
oktober (14.30-16.30 uur) 
is er voor kinderen van 8 
tot 12 jaar een High-Tea 
die ze zelf gaan maken 
(schort meenemen) en 
ook opeten. Woensdag 
14 oktober is er vanaf 
14.00 uur een kleurrijke 
en spannende muzikale 
kindertheater van Kees en 
Koos met de voorstelling 
‘Sambal bij?’ Voor beide 
activiteiten zijn de kaar-
ten al voor € 2,50 te koop 
in de bibliotheek.

Babbelwagen
Op 26 september presen-
teert de Babbelwagen, als 
afsluiting van het dorps-
omroepers concours, fo-
to’s van het 100 jarig be-
staan van het treinstation. 
De openlucht presentatie 
is in vertrouwde handen 
van Ton Drommel en is op 
een groot scherm te zien. 
Aanvang 20.15 uur op het 
Kerkplein. 

Koffie met gebak

Deze traktatie stond klaar 
voor iedere bezoeker die 
Rob van Beelen feliciteer-
de met zijn 25 jarig jubile-
um als fietsenmonteur bij 
Versteege Wielersport aan 
de Haltestraat. Als 15 jari-
ge Haarlemse mug leerde 
Rob het vak. Later kwam 
hij in contact met Peter 
Versteege die op zoek 
was naar een bekwame 
fietsenmaker. Nog steeds 
woont Bart in Haarlem 
en gaat hij elke dag door 
weer en wind, uiteraard op 
de fiets, naar zijn werk.  

Gefeliciteerd

Ook peuterspeelzaal ’t  
Op s tapje bij de Nico-
laasschool vierde vorige 
week (17 september)  zijn 
25 jarig jubileum. Samen 
met de peuters en ouders 
was het feest! Eerst wer-
den er cakejes versierd 

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Spreekuur KNO-arts
Huis in de Duinen

Dr. E.B.J. van Nieuwkerk

Woensdag 13.30-16.00 uur

H. Heijermansweg 73
Uitsluitend op afspraak 023-5736845

OPEN HUIS!!! OPEN HUIS!!!
VERZETSPLEIN 10

Ruime 4-k-Maisonnette, zie www.funda.nl

Kijkdagen:
Zaterdag 26 en zondag 27 september 2009

vanaf 12.00 tot 15.00 uur.
Vraagprijs: € 249.000,00 k.k.

De woning is ook op afspraak te bezichtigen.
Tel.:023-5371550

Sm
ulh

ouse Allessandro3 gangen 
keuze menu €7,50

eendenborstfilet met pasta salade
   of soep van de dag

halve gegrilde kip met appelmoes
of

scholfilet in roomboter gebakken
geserveerd met salade, gebakken 

aardappels of Vlaamse friet  

ijsdessert

 
MOSSELPANNETJE €9,95
DAGSCHOTEL  €5,00

Smulhouse Allessandro 
Boulevard Barnaart 8 - Zandvoort  

Tel.:0681307330 

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Seniorenmenu: € 7,00
Van 28 september t/m 4 oktober

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. Mocht het onverhoopt een keer 

gebeuren dat u de krant niet heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

• Centrale balie Gemeente Zandvoort

• Bruna Balkenende (Grote Krocht)

• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)

• Pluspunt Noord (Flemingstraat)

• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Afhaalpunten

Ma 28-09-09 Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei.

Di  29-09-09 Gebakken kabeljauwfilet met aardappelpuree, 

 doperwten en wortelen.

Wo 30-09-09 Boerenkool met een bal gehakt.

Do 01-10-09 Kipfilet met gebakken aardappelen en bloemkool.

Vr 02-10-09 Gebakken zalmfilet met frites en broccoli.

Za 03-10-09 Lasagna met stokbrood.

Zo 04-10-09 Zuurkool met worst.

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur 
of eventueel tussen 16.00 en 17.30 uur.  U kunt ook een 
plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, 
dan krijgt u een toetje gratis.

Brasserie restaurant Harocamo
Kerkstraat 14  |  023-5712102

De Zandvoortse ‘hondenredder’ Robin Koopman is door 
SBS6 genomineerd voor de verkiezing ‘Dierenheld van het 
Jaar 2009’. Afgelopen februari redde hij een hondje van een 
agressieve zwaan in het meertje aan de Frans Zwaanstraat.

Robin Koopman

De zwaan dreigt de hond

De Zandvoortse Courant 
meldde het voorval in fe-
bruari, dat door fotograaf 
Jim Schut werd vereeuwigd. 
Robin Koopman waadde tot 
zijn middel door het ijskoude 
water om een hond, die door 
het ijs was gezakt, te redden 
van een agressieve zwaan die 
dacht zijn familie te moeten 
beschermen. De kwade wa-

Zandvoortse hondenredder genomineerd

tervogel voorkwam steeds 
dat het hondje uit zichzelf 
weer terug op het ijs kon ko-
men. Koopman bedacht zich 
niet en sprong het ijskoude 
water in en kon het arme 
dier weer op het droge krij-
gen, ondanks de aanvallen 
van de kwade zwaan.

Mensen die zich op bijzon-

dere wijze hebben ingezet 
voor het welzijn van dieren 
(het redden en/of helpen) 
worden regelmatig door 
het Tv-station in het zon-
netje gezet. Wie uiteinde-
lijk de Dierenheld van 2009 
wordt, zal het publiek gaan 
bepalen door via internet 
te stemmen. De verkie-
zing is een initiatief van de 
Dierenbescherming en SBS6. 
Deze maand is Koopman 
genomineerd en vervol-
gens is hij geselecteerd uit 
500 andere aangemelde 
kandidaten. Hij is inmid-
dels doorgedrongen tot de 
laatste vijf kandidaten voor 
de titel! Aankomende week, 
van maandag tot en met 
vrijdag, wordt iedere avond 
tijdens de late editie van het 
SBS6-programma Hart van 
Nederland, om 22.30 uur, een 
interview van de laatste vijf 
genomineerden uitgezon-
den. Daarna is het de bedoe-
ling dat alle lezers van deze 
krant op Robin Koopman 
gaan stemmen via www.
sbs6.nl. Doen dus!
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Alle monturen 25% tot 50% korting
Alle zonnebrillen 25% korting

Prada • RayBan • Oakley • Dior • Gucci • Serengeti • Roberto Cavalli 
Giorgio Armani • Carrera • Gijs • Tom Ford • Chanel • Dolce&Gabbana • Persol

Kerkstraat 34-36  |  2042 JG Zandvoort  |  Tel. 023 - 57 12 466

evenementen agenda

26 Stads- en Dorpsomroepers Concours - Kerkplein, 
 aanvang 13.30 uur
26 Openluchtvoorstelling “De Babbelwagen” - 

Kerkplein, aanvang 20.30 uur
27 Cabaret - Kees van Amstel en Rob Urgert 

in theater van Circus Zandvoort
27 Shanty en Zeeliederen festival - Kerkplein, 

12.00 - 17.00 uur
27 GoGreen - Milieuvriendelijk evenement 

op Circuit Park Zandvoort
27 Muziekpaviljoen - Demonstraties door Pluspunt. 

13.30 - 16.00 uur
29 ANBO feestmiddag - ANBO Zandvoort 
 organiseert een feestmiddag voor haar leden 

in het Gemeenschapshuis. Aanvang 14.30 uur

2-4 KunstKracht 12 - Open atelier route Zandvoort
3 Korendag Zandvoort - Protestantse Kerk

4 Langlaufestafette - met echte sneeuw. 
Strandpaviljoens 14 en 15 

4 Jazz café - Zangeres Eva Scholten met band. 
Café Alex, aanvang 16.30 uur

VVV Zandvoort informeert u via deze krant over verschil-
lende zaken waarvoor u als bewoner van Zandvoort ook bij 
de VVV terecht kunt. Deze week meer informatie over een 
‘flitsend’ arrangement dat VVV Zandvoort aanbiedt:

Foto-excursie door de Zandvoortse duinen
Bent u een redelijk ervaren vrijetijdsfotograaf die de ba-
sisbegrippen van de fotografie beheerst maar vindt u te 
vaak de beelden die u maakt nog niet interessant genoeg? 
Dan is deze excursie voor u bestemd! Onder begeleiding 
van een professionele fotograaf trekt u een dag de Zand-
voortse duinen in. Hij legt uit waar u op moet te letten 
in specifieke situaties. Denk daarbij aan uitleg over com-
posities, over nut en noodzaak van de juiste belichting en 
over gewenste effecten. U maakt veel foto’s op deze dag 
en na afloop van de ex-
cursie mailt iedere deel-
nemer tien foto’s naar de 
fotograaf, die ze opbou-
wend zal beoordelen en 
zal voorzien van stimu-
lerende en motiverende 
adviezen. 

Prijs   : € 50,- p.p. 
Duur  : 10.00 uur tot 16.00 uur 
Eigen materiaal : Digitale spiegelreflexcamera, 
eventueel een goede digitale compact camera

Optioneel bij te boeken:
Lunch to go  : € 6,-
Camera  : in overleg

Dit arrangement is te boeken via 

VVV Zandvoort, Bakkerstraat 2/B
Telefoonnummer: 023-57 379 33
E-mail: marketing@vvvzandvoort.nl

sept    

okt

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Afgelopen zondag vond de derde editie plaats van het nu al 
roemruchte Rondje Dorp, de kroegentocht waar in ieder van 
de deelnemende kroegen/cafés een opdracht moet worden 
vervuld. 160 deelnemers en 13 horeca-etablissementen de-
den mee. Mede door het perfecte weer en de muziek op het 
Raadhuisplein was het druk in het centrum van Zandvoort 
en was de overwegende kleur groen van de shirtjes die de 
deelnemers aan Rondje Dorp herkenbaar maakte. 

Lastige fietsslalom

Op de dolle stier Overleg over de te volgen route

De opdrachten waren zeer 
divers en er waren zelfs at-
tracties ingehuurd om de 
deelnemers een zo geva-

Rondje Dorp kleurt Zandvoort groen

rieerd mogelijk aanbod te 
kunnen doen. Zo stonden 
er bij Yanks Saloon en de 
Klikspaan twee rodeostie-

ren die binnen de kortste 
keren hun berijders van 
zich af wisten te schud-
den en bij café Bluys aan 
de Buureweg was het een 
‘Kop van Jut’ die de deelne-
mers menige keer ‘koppijn’ 
bracht. 

Verder ging het aanbod 
van paintballschieten op 
een afbeelding van minis-
ter Ab Klink van VWS (i.v.m. 
zijn rookbeleid voor de 
kleine horeca?) bij Joy, tot 
golfen bij café Oomstee 
en van ‘eitje tikken’ bij café 
de Lamstrael en sjoelen bij 
café Fier tot hoelahoepen 
bij café Alex. Laurel & Hardy 
had Raymond van Duyn 
zo gek gevonden om een 
aantal ‘rare’ fietsen, zonder 
stuur(!), van zijn bedrijf ter 
beschikking te stellen om 
de deelnemers daarmee 
een parcours te laten rij-
den. Een aparte opdracht 
was er bij ’t Zonnetje aan de 
Kerkstraat. Daar werd ge-

vraagd om het juiste aantal 
afbeeldingen van een zon in 
het bedrijf, in wat voor vorm 
dan ook, te noteren. Ook 
het Wapen van Zandvoort 
had een bijzondere op-
dracht. In verband met de 
Schotse avond die zondag 
daar plaatsvond, was de 
opdracht om een ‘boom-
stam’ zo ver als mogelijk te 
werpen, met een knipoog 
naar het onderdeel van de 
Schotse Highland Games. 
De medewerkers van het 
Wapen waren daarbij in 
echte kilts gestoken en bij 
tijd en wijle klonk er doedel-
zakmuziek over het plein. 

Organisator Ron Brouwer 
van Laurel & Hardy was 
aan het einde, zo rond 18.00 
uur, een zeer tevreden man: 
“Wat een feest, hier doe je 
het voor. Onze eigen gasten 
kennis laten maken met 
andere gelegenheden en 
plezier maken. Geweldig.” 
Volgend jaar weer dus?

Sporen uit het verleden
Met deze rubriek willen we u attent maken op kleine en 
grote sporen die nog overal in Zandvoort te vinden zijn. 
De ene keer is het een gevelsteen en de andere keer his-
torische kenmerken uit het verleden. Wie weet kunt u 
er meer over vertellen en misschien komt u op uw wan-
deling ook wel eens iets tegen dat de moeite van het 
vermelden waard is. Reacties zijn altijd welkom. 

tekst en foto Nel kerkman

Deze week geen gebouw of een gedenksteen maar een on-
bekend bankje. Tijdens het KLM Open kwam de inzendster 
van het ‘spoortje uit het verleden’ het bankje op de 16de 
afslagplaats van de Kennemer Golf & Country Club tegen. 

Onze vraag dit keer is: waarom is het bankje daar ge-

plaatst, door wie is het geschonken en door wie is het 
stenen bankje met afbeelding van een fazant en klau-
wenpoten gemaakt? Uw gegevens kunt u sturen of 
brengen naar: Kleine Krocht 2, 2042 JN Zandvoort of per 
e-mail sporen@zandvoortsecourant.nl. Eventuele reacties 
worden in de volgende courant geplaatst.  



8 9

Zandvoortse Courant • nummer 39 • 24 sept 2009

door Erna Meijer

In onze serie Zandvoortse makelaars is deze week de jongste loot aan de onroerend goed-

stam aan bod: Mark Grote (33), die in mei van dit jaar is gestart met ‘Trendmark Makelaardij’. 

Mark, die sinds 1999 in Zandvoort woont, wilde als zelfstandig ondernemer pas het vak in na 

het behalen van zijn diploma’s, waardoor hij zich erkend makelaar/taxateur mag noemen. 

“Hoewel ik zelf dus pas 10 
jaar hier woonachtig ben, 
heb ik een veel langere band 
met Zandvoort, want mijn 
grootouders hebben tot hun 
overlijden hier gewoond en 
zodoende kwam ik heel vaak 
in het dorp. Ik heb daarom 
voor mijn reclamedrukwerk 
expres gekozen om deze in 
de Zandvoortse kleuren te 
laten uitvoeren”, zegt hij vol 
enthousiasme. Hij mag dan 
voor vele inwoners nog niet 
zo bekend zijn, maar hon-
denbezitters herkennen hem 
vast en zeker als zij hem met 
zijn twee geweldige honden, 
een Briard en een bruine 
Labrador, in de duinen zien 
struinen.

Mark Grote heeft zich di-
rect aangesloten bij de VBO 
(Vereniging Bemiddeling 
Onroerend Goed), een actie-
ve brancheorganisatie met 
ca. 1000 leden. Niet iedereen 
kan zich zomaar aansluiten, 

Trendmark Makelaardij O.G.

want er zijn strenge eisen en 
een gedragscode opgesteld 
waaraan de makelaar moet 
voldoen. Tevens dienen leden 
zich aan belangrijke verplich-
tingen te houden, waaronder 
een verzekering tegen be-
roepsaansprakelijkheid. Via 
de VBO worden alle objecten 
op de bekende woningzoek-
sites, zoals Funda, Jaap en 
zelfs Marktplaats, geplaatst. 
Eveneens is Mark opgeno-
men in het SCVM register 
(stichting certificering VBO 
makelaars), dus een erkend 
taxateur.

Natuurlijk is het een gok om 
in deze tijd de huizenmarkt 
te betreden, maar zoals Grote 
het verwoordt: “Juist als klein 
kantoor kun je jouw eigen 
identiteit laten zien, maar 
tevens ook de kosten laag 
houden, mede doordat mijn 
kantoor aan het huis van mijn 
ouders grenst. Hierdoor kan 
ik onder andere een scherpe 

courtage vragen (nu € 995,-), 
zonder dat ik een ‘stunt-
makelaar’ ben. Daarnaast 
onderscheid ik mij door bij 
de verkopende partij finan-
cieel alles voor te schieten. 
Ik breng pas de gemaakte 
kosten in rekening na de 
notariële overdracht. Naast 
het krijgen van vertrouwen, 
niet alleen als makelaar maar 
ook als mens, is het belangrijk 
dat ik klantgericht en flexibel 
ben. Ik neem alle tijd voor be-
zichtigingen, zorg dat er ruim 
voldoende brochures voor-
handen zijn en ben in princi-
pe zeven dag per week bereik-
baar. Het is vooral dankbaar 
werk om mee te denken met 
potentiële kopers wat betreft 
zowel hun persoonlijke situ-
atie als de mogelijkheden van 
een aan te schaffen huis.”

Trendmark Makelaardij 
O.G., Brederodestraat 140, 
Zandvoort. Tel. 5734712 of 06-
15093552. www.trendmark.nl

Schotse avond in het Wapen

Haringproeverij bij de Korver Sporthal

Alcoholcontrole: 7 rijbewijzen ingevorderd

Aansluitend aan Rondje Dorp hadden Bart en Jeroen Schui-
tenmaker, de exploitanten van Het Wapen van Zandvoort, 
een Schotse avond met whiskyproeverij georganiseerd. De 
Nederlandse importeur van Glenfiddich, een single malt 
whisky, had een aantal zeer interessante voorbeelden mee 
naar Zandvoort genomen.

De jaarlijkse haringproeverij van Patrick en Mandy Berg van De Zeemeermin was dit jaar 
op het pleintje voor de Korver Sporthal. Gezien het weer was het een geweldige locatie 
die zich ook voor andere zaken zou kunnen lenen. Tijdens dit eerste lustrum brachten 
circa 220 genodigden uiteindelijk 164 geldige stemmen op.

Tussen zondagavond 21.00 uur 
en maandagnacht 04.00 uur 
heeft de politie bestuurders 
komende vanuit Zandvoort ge-
controleerd op het rijden on-
der invloed van alcohol. Zowel 
op de Boulevard Barnaart als 

op de Zeeweg zette de politie 
honderden bestuurders aan 
de kant voor een blaastest. In 
totaal werden ruim 750 blaas-
testen afgenomen. Maar liefst 
32 drankrijders werden door de 
politie aangehouden. Van ze-

De  medewerkers in Schotse rok

Pleintje voor de Korver Sporthal

Zo liet hij de gasten het ver-
schil proeven tussen whisky’s 
die op verschillende soorten 
vaten zijn gerijpt. Er is dan 
ook een groot smaakverschil 
tussen whisky’s die gelagerd 
zijn op gebruikte sherryvaten, 
portvaten of madeiravaten. 
Hij had ook een zeer speciale 
single malt meegenomen 
die het lieve sommetje van  
€ 100 per fles kost. Na de 
proeverij genoten de gasten 
van een speciaal door de 
nieuwe chef voor de gele-
genheid samengesteld menu 
met een drietal Schotse ge-
rechten, waaronder ‘Beef 
Wellington’ als hoofdgerecht. 
De medewerkers waren voor 
de gelegenheid in kilt gekleed 
en de DJ van dienst zorgde 
voor veel doedelzak- en an-
dere Keltische muziek.

Berg en zijn vrouw willen 
dat hun klanten bepalen 
welke haring er tot volgend 
jaar september verkocht zal 
gaan worden. Zij hadden dit 
jaar vier verschillende harin-
gen van drie leveranciers en 
de gasten lieten die zich goed 
smaken. Er werd volop ge-

ven drankrijders vorderde de 
politie direct het rijbewijs in, 
omdat zij zwaar onder invloed 
van alcohol verkeerden. Meer 
dan een derde van de aange-
houden bestuurders was be-
ginnend bestuurder.  

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

Krant niet 
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478 of mail: 
info@zvo-verspreiders.nl

HOORT, ZEGT HET VOORT!

zaterdag 26 september 2009

NOORD-HOLLANDS  KAMPIOENSCHAP

STADS- EN DORPSOMROEPERS

aanvang 13:30 uur op het Kerkplein

OPENLUCHT DIAVOORSTELLING

OVER OUD-ZANDVOORT

aanvang 20:30 uur op het Kerkplein

~ ~ ~

zondag 27 september 2009

SHANTY EN ZEELIEDERENFESTIVAL

aanvang 10:30 uur in Nieuw Unicum

van 12:00 tot 17:30 uur optredens van 10 koren 

in centrum en bij Take Five aan zee 

Deze evenementen worden mogelijk gemaakt door:

en vele Zandvoortse ondernemers!

proefd onder de klanken van 
zanger Henk Jansen die ze 
menigmaal op de ‘dansvloer’ 
kreeg met zijn Amsterdamse 
liederen. Na het proeven 
werden de smaakimpressies 
overal en door iedereen be-
discussieerd en vervolgens 
werden de stembriefjes in-

gevuld. Na een dubbele tel-
ling stak uiteindelijk haring A 
met kop en schouders boven 
de anderen uit en zal dus dit 
jaar bij De Zeemeermin ver-
kocht gaan worden. Haring C 
en D werden gedeeld tweede 
en haring B kwam op de laat-
ste plaats terecht.

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar 
www.zandvoortsecourant.nl
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Servaas Jessen en Mengjie Han

Laureaten Prinses Christina Concours

Art & Bubbles

Kunstenaars bij Hobby-art

Wat is er toch een muzikaal talent onder de jeugd.  Dat bewees afgelopen zondag het 
drietal jonge musici in de Protestantse Kerk, dat inmiddels al vele prijzen heeft behaald. 
De veelzijdige contrabassist Servaas Jessen (1990), die tevens dwarsfluit en piano heeft 
gestudeerd, beet het spits af met de Sonate voor contrabas en piano opus 5 in A van de 
Tsjechische componist Adolf Misek. 

Het Zandvoortse echtpaar Peter en Marie Morssinkhof 
heeft ondanks de crisis een bijzondere stap genomen. Ze 
zijn de trotse eigenaars geworden van een nieuwe cadeau-
winkel in Haarlem. Alhoewel de winkel in Haarlem geves-
tigd is, heeft het toch een echt Zandvoorts tintje. 

Jessen werd hierbij op de pi-
ano begeleid door de even-
eens jonge Mengjie Han. 
Het was enigszins jammer 
dat bij het Allegro de piano 
soms overheerste, maar bij 
het Andante religioso was 
de harmonie weer in balans 
en kwam de stemmige sfeer 
goed tot zijn recht. In het 
derde deel: Finale, Rondo, 
Allegretto was Jessen op 
zijn best, waarin hij vooral 
het zangerige uit zijn fraaie, 
maar moeilijke instrument 
wist te halen. Ook in de lyri-
sche Elegie (klaagzang) van 
Giovanni Bottesini was heel 
fraai samenspel te horen.

De pianist Mengjie Han 
(1989), die als eerste in de 
Nationale finale eindigde, 
speelde hierna solo (zonder 
bladmuziek) een drietal stuk-
ken. Op de prachtig klinkende 
Schimmelpiano werd eerst 
de Fantasie op 49 in f van 
Frédéric Chopin vertolkt en 
Han speelde dit soms subtiel 
en dan weer krachtig, voor 
zijn jonge leeftijd bijzonder 
knap. Zijn klasse kwam te-
vens uitmuntend tot zijn 

door Nel Kerkman

Art & Bubbles is een verras-
send concept. Het idee is 
geboren van twee creatieve 
mensen; de Frans/Deense 
Marie en de rasechte tuk-
ker Peter. In eerste instan-
tie wilden zij een zaak in 
Zandvoort beginnen maar 
doordat de prijzenmarkt 
hoger ligt dan in Haarlem 
kozen zij voor een pand aan 
de Wagenweg te Haarlem. 

In de cadeauwinkel kan ie-
dereen een keuze maken 
uit mooie en duurzame ar-
tikelen die je niet alledaags 
tegenkomt. ‘Art’ staat voor 
kunst, met onder andere 
schilderijen en bronsbeel-
den van de Zandvoortse 
kunstenaars: Hilly Jansen, 
Marianne Rebel, Wim Ne-
derlof en Kitty Warnawa 

In het kader van de open 
atelierdagen exposeren op 3 
en 4 oktober Josette Caelen 
en Hans van Pelt bij Hobby-
Art. Op deze dagen zullen de 
kunstenaars persoonlijk aan-
wezig zijn om uitleg te geven 

advertentie

recht bij het Jeux d’eau van 
Maurice Ravel: van kabbe-
lend, rustig tot klaterend en 
onstuimig. Sprankelend. Van 
een heel ander kaliber was 
zijn laatste stuk: Erlkönig van 
Franz Schubert (gebaseerd 
op een ballade van Goethe) 
en de latere transcriptie van 
Liszt. Heel indrukwekkend en 
terecht kreeg hij een groot 
applaus.

Na de pauze trad de in Genk 
(België) geboren altsaxo-
fonist Kurt Bertels (1989) 
op. Hij behaalde dit jaar bij 
de regionale finale van het 
Prinses Christina Concours 
in Maastricht de eerste prijs, 
waar hij ook de prijs voor de 
beste vertolking van een he-
dendaags werk in de wacht 
sleepte. Voor de meeste 
bezoekers echter bleek dat 
toch een categorie te zijn, 
die moeilijk in het gehoor 
ligt. Zeker het eerste stuk, 
het concerto op. 109 in Es 
van de Russische compo-
nist Alexander Glazonov 
(1865-1936) was even wen-
nen. Dat gold ook bij de 
Prélude, Cadence et Finale 

(bronssculpturen). ‘Bubbles’ 
zijn onder andere te vinden 
in de  champagnes. Ook 
zijn er uitgezochte wijnen, 
Scandinavische design 
woondecoratie, bijouterie/
sieraden te koop. Voor de 
toekomst zijn er genoeg 
plannen met wijnproeve-
rijen, kunstavonden waar 
gelegenheid is om een 
kunstenaar te ontmoeten 
en uiteraard ook vernissa-
ges in verband met nieuwe 
exposities. Goede doelen 
liggen ook hoog op het pro-
gramma.

Art & Bubbles is dinsdag 
t/m zaterdag geopend van 
11.00 tot 18.00 uur. Peter en 
Marie Morinssinkhof staan 
borg voor een rustige en 
ontspannen sfeer en geven 
u graag advies bij uw aan-
koop.   

over hun werken. Onder het 
genot van een drankje en een 
hapje kunt u de schilderijen 
bekijken en bewonderen. U 
bent van harte welkom aan 
het Gasthuisplein 6, naast 
het Circus theater.

van de Fransman Alfred 
Desenclos. Daarentegen 
sprak de Sonate op. 19 van 
de Amerikaan Paul Creston 
(oorspronkeli jke naam 
Giuseppe Guttoveggio), een 
heel ander soort muziek, veel 
meer aan. Een solo op een 
altsax is niet vaak te horen, 
doch Bertels wist een ieder 
te overtuigen met zijn virtu-
oze spel. Hij werd op de pi-
ano geweldig knap begeleid 
door Dirk Herten (1968), die 
eveneens meerdere prijzen 
behaalde bij verschillende 
nationale en internationale 
concoursen. 

Het volgende concert is op 
18 oktober, als het Hoorns 
Byzantijns Mannenkoor zal 
optreden. Waar zeker ook 
naar uitgekeken wordt, is het 
concert dat de Maestrichter 
Staar op 22 november a.s. 
in de Agathakerk zal geven. 
Kaarten hiervoor kunnen 
alvast besteld worden via 
de website www.classiccon-
certs.nl of via de bestuursle-
den. Het loopt nu al storm 
vanuit het hele land, dus 
haast u!

C U L T U U RInternationaal 

Stads- en Dorpsomroepers concours

12e Shanty- en Zeeliederenfestival

Jazztrio zet Oomstee op zijn kop

Nationale kunstkoop regeling 

Komende zaterdag, 26 september, zullen in het centrum van 
onze woonplaats weer de jaarlijkse kreten van de heren, en 
dame, dorpsomroepers te horen zijn. In het kader van het 
Zandvoortse Stads- en Dorpsomroepersconcours komen zes-
tien omroepers uit binnen- en buitenland deze dag naar de 
badplaats om hun boodschappen luidkeels aan het publiek 
kenbaar te maken. 

Komende zondag, 27 september, zullen 10 shanty- en levens/
zeeliederenkoren, vanaf 5 podia u weer naar het centrum 
van Zandvoort lokken. De opzet zal dit jaar iets anders zijn 
dan de voorgaande jaren. Op verzoek van de koren om lan-
ger op een podium op te mogen treden, heeft de organisatie 
een schema gemaakt waardoor niet ieder koor op elk podi-
um te bewonderen zal zijn. Als u ieder koor wilt horen, zult u 
dus zo nu en dan moeten ‘verkassen’.

Afgelopen vrijdag waren drie grootheden van de Neder-
landse jazzscene te gast in Oomstee Jazz: Clous van Meche-
len had Rob Mostert en Menno Veenendaal  als zijn vrien-
den uitgenodigd. Zangeres Karin Wartenbergh, die in eerste 
instantie ook zou komen, was helaas verhinderd maar dat 
mocht de pret niet drukken.

Kunsthandel ARTATRA, op de kostverlorenstraat 57, is per 
direct aangesloten bij de Nationale kunstkoop regeling. Dit 
betekent dat U een kunstwerk kunt aanschaffen met een 
renteloze aflossing van max, 36 maanden. Voorwaarde is 
wel, dat het begeerde kunstwerk minimaal  1.000,-Euro als 
aankoopwaarde heeft en U minimaal 25 % aanbetaalt. 

Onder de deelnemers be-
vinden zich dit jaar een 
vrouwelijk lid van het  
Om roepers Gilde, een 
Belgische ‘belleman’ en zelfs 
een Amerikaanse ‘towncry-
er’ uit het plaatsje Holland 
(Michigan).

Binnen de groep van 10 
koren zijn een aantal 
van klinkende naam. De 
Weespertrekvaart Mannen 
uit Amsterdam zijn beslist 

Het optredende trio kent 
Oomstee Jazz als de eigen 
broekzak en weet precis hoe 
zij het volle café moet bespe-
len. Drummer Veenendaal is 
als promotor van Oomstee 
Jazz zo goed als ieder concert 
aanwezig en Van Mechelen 

Uiteraard geldt deze regeling 
uitsluitend voor een kunst-
werk welk U bij ARTATRA 
koopt. Nadat de  OPEN ART 
FAIR in Utrecht,zondag 13 
september j.l. haar deuren 
sloot werd duidelijk dat 
juist kunsthandel ARTATRA 
één van dé grote publieks-
trekkers was geweest. Mede 

De organisatie in Zandvoort 
is bijzonder trots op het grote 
aantal deelnemers dat zich 
heeft aangemeld waardoor 
het Zandvoortse concours 
het grootste in Nederland 
is geworden. Uit Noord-
Holland zullen twee om-

meer dan een bezoek waard. 
Zo ook, uiteraard, ons eigen 
Gemengd Zandvoorts Koper 
Ensemble en Dulle Griet uit 
Enkhuizen. 

en Mostert hebben al meer-
dere keren in het Zandvoortse 
jazzcafé opgetreden; telken 
male met groot gevolg. Het 
staat buiten kijf dat Mostert 
met zijn volledig originele 
Hammond B3-orgel ‘top of the 
bill’ is en volkomen in zijn spel 

door een berichtgeving in 
het NRC van zaterdag 12 
september ,waarin kunst-
handelaar René de Vreugd 
werd geinterviewd over de 
huidige marktsituatie in de 
kunst alsmede een afbeel-
ding van een schilderij van 
STEFAAN EYCKMANS (vaste 
kunstenaar van ARTATRA), 

Klaas Koper en zijn naaste concurenten

Shantykoren op het Kerkplein

Een bevlogen Rob Mostert op zijn orgel

roepers deelnemen aan dit 
Noord-Hollandse kampioen-
schap: Jan Prins uit De Rijp 
en onze plaatselijk favoriet 
Klaas Koper, die al vier maal 
Nederlands kampioen en vijf 
maal Noord-Hollands kam-
pioen is geweest. Uiteraard 
zal ook regerend Nederlands 
kampioen Henk van den 
Nieuwenhuizen uit Oisterwijk 
zijn opwachting maken. 

De omroepers komen vanaf 
13.30 uur op het Kerkplein 
twee maal in actie. De eer-
ste roep is een verplichte en 
dienen zij over een opgekre-
gen opdracht te roepen. De 
tweede roep is een vrijwillige, 
hierin mogen de omroepers 
hun onderwerp zelf kiezen 
maar deze gaat dan meestal 
over de promotie van hun ei-
gen woonplaats. 

Mochten de weersomstan-
digheden onverhoopt slecht 
zijn, dan wordt uitgeweken 
naar de Protestantse kerk aan 
het Kerkplein.

Vanzelfsprekend is even-
eens weer het Shantykoor 
VOC uit IJmuiden aanwezig 
net zo als de Pôllersjongers 
uit Woudsend (Fr.) en het 
vrouwenkoor Grace Darling 
uit IJmuiden. De dag begint 
om 10.30 uur op de Brink in 
Nieuw Unicum waar de ko-
ren zich aan het publiek zul-
len voorstellen. Vervolgens 
worden ze om 12.00 uur door 
burgemeester Niek Meijer op 
het Raadhuisplein ontvangen 
en wordt er gezamenlijk ge-
zongen. Om 13.00 uur gaat 
het festival van start op de 
vijf podiums: Haltestraat 
(tegenover Laurel & Hardy), 
Gasthuisplein, Dorpsplein, 
Kerkplein en op het strand 
bij Take Five aan Zee. Rond 
17.15 uur zullen alle koren 
op het Gasthuisplein via 
samenzang, met als laatste 
het Zandvoorts volkslied, het 
festival afsluiten. Hieronder 
vindt u de locaties waar de di-
verse koren op zullen treden.

opgaat. Zo ook nu weer. En als 
je dan Clous van Mechelen 
daarnaast zet met zijn tenor-
saxofoon en Veenendaal het 
ritme mag verzorgen, dan kan 
het niet anders dan een gran-
dioos concert worden. Dat was 
dan ook nu weer het geval.

De prachtige solo’s van de 
organist op het oude instru-
ment brachten het café bij-
kans in extase en zorgden 
voor een meedeinende schare 
jazzfans. Opvallend was de 
zang van Van Mechelen. Hij 
nam de zangpartij voorname-
lijk voor zijn rekening bij af-
wezigheid van Wartenbergh. 
Menige jazzzanger zou willen 
dat hij zo een rauwe stem had. 
Ook de bassolo’s van Mostert 
op blote voeten op zijn 
Hammond zijn legendarisch. 
Kortom het was weer een ge-
weldig concert, Oomstee Jazz 
waardig.Vrijdag 2 oktober 
is het volgende optreden in 
Oomstee Jazz, vanaf 21.00 uur.

dromde het publiek samen 
op de stand van ARTATRA. 
Tijdens de komende open 
atelierdagen (3 en 4 oktober) 
zal kunsthandel ARTATRA dan 
ook, naast nieuw werk van de 
bekende zandvoortse schil-
der ARVEE, ook werk tonen 
van de vaste kunstenaars van 
de kunsthandel zoals Stefaan 
Eyckmans (stillevens), Fred 
Blei(natuurschilder), Hélène 
Jacubowitz (bronzen beel-
den)en Ioan Nemtoi (glas). En 
alle kunstwerken vanaf 1.000 
Euro zou U dus kunnen ko-
pen met een renteloze aflos-
sing van max. 36 maanden.

10:15-11:00
12:00-12:30

zon
regen

13:00-13:30
13:40-14:10
14:20-1450
15:00-15:30
15:40-16:10
16:20-16:50

Ca 17:15

1
Kerkplein
Prot. Kerk

VOC
Sootje Visch

Pollesjongers
Grace Darling

GZKE
Staende Tuijgh

Ontmoet en begroet in  Nieuw Unicum
Samenzang en opening van het festival op het Raadhuisplein

Afsluiting met meezing samenzang met 
alle koren op het Gasthuisplein

2
Gasthuisplein

Café Alex
Skulpers

Goutumer
VOC

Sootje Visch
Pollesjongers
Grace Darling

3
Haltestraat

Laurel & Hardy
Dulle Griet

Weespertrekv.
Skculpers
Goutumer

VOC
Sootje Visch

4
Dorpsplein

Yanks Saloon
GZKE

Staende Tuijgh
Dulle Griet

Weespertrekv.
Skculpers
Goutumer

5
Strand Take5
Take5aanzee
Pollesjongers
Grace Darling

GZKE
Staende Tuijgh

Dulle Griet
Weespertrekv.

PROGRAMMA  12DE   SHANTY-  & ZEELIEDERENFESTIVAL

Kunstkracht 12 ‘De gestrande koffer’
3 & 4 oktober open atelier route door Zandvoort



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 61A

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Café het Zonnetje - Kerkstraat 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

 Hele maand september voor Pashouders:
Heel kilo Malse 
Ierse Riblappen

Normaal € 12,50 nu voor maar € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Alle 
Zandvoorters 
met een 
ZandvoortPas 
bieden wij 
graag 
10% korting 
aan. 

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand september:
Parket eiken rustiek olie in de kleuren wit en naturel € 38,95 per m .

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering Parket

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

5% korting op
al uw aankopen!

Chocoladehuis Willemsen

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ontbijt/lunch/diner
Voor Pashouders 

10% korting

Ook catering en wij zijn tevens 
af te huren voor feestjes.
Kerkstraat 5, Zandvoort
Tel.nr: 023-573 58 50

hoek Kerkstraat
Alles voor in en om het huis

De Bode Interieur
Gasthuisplein 9

Meubelen, spiegels, 
klokken, enz.

Pashouders 5% korting

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Nieuw bij ons verkrijgbaar!!
SunShutters : scherpe prijs, korte levertijd!
Vraag ons naar een vrijblijvende offerte.

(Brochure in de winkel verkrijgbaar.)

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

“Onze ruime collectie is met grote 
zorg uitgekozen. Alle schoenen zijn 
van uitstekende kwaliteit, hebben 
een goede pasvorm, zijn hip en be-
taalbaar”, aldus eigenaresse Janine. Er 
is een ruime keuze in merken, model, 
kleur en prijs. Enkele merken die in het 
assortiment zijn opgenomen zijn o.a. 
Yellow Cap, Petit Shoes, Converse en 
Pinocchio Hip. 

Wie geen tijd heeft om een bezoek te 
brengen aan de winkel, kan ook een 
kijkje nemen op de webwinkel van 
Blitzkickers. “We hebben alle schoe-
nen op voorraad. Met een druk op 
de knop heeft de klant de schoenen 
binnen twee werkdagen al in huis. 
Bovendien is het mogelijk om de 
schoenen kosteloos te ruilen of te 
retourneren via onze gratis retour-
service”, licht Janine de werkwijze uit. 

Bij de eigenaresse staat service ove-
rigens hoog in het vaandel. “Via de 
website kunnen ouders een voetme-
ter uitprinten, zodat ze precies weten 
welke maat schoenen zij nodig heb-

ben. Bij twijfel kunnen klanten, voor-
dat zij gaan bestellen, contact met 
ons opnemen voor vrijblijvend advies 
en/of een nameting”, aldus Janine, 
die gecertificeerd is in het geven 
van deskundig advies omtrent kin-
derschoenen. Naast schoenen kunt 
u als klant bij Blitzkickers  terecht 
voor ondermeer schoolgympen van 
Rucanor, veters, slofjes, maillots, sok-
ken, onderhoudsartikelen, (kraam) 
cadeautjes en cadeaubonnen. 

Elke nieuwe klant ontvangt een 
leuk welkomscadeau en een gratis 
schoenenpaspoort. Hierin kunt u de 
schoenmaat van uw kind bijhouden. 
Handig om te hebben en een leuke 
herinnering voor later.

ZandvoortPas
Voor ZandvoortPashouders geeft 
Blitzkickers 10% korting op de 
nieuwe wintercollectie. Wat zijn de 
trends van deze winter? “Voor de 
meiden laarzen en sneakers in felle 
kleuren, vooral paars en zilver. Voor 
de jongens zijn de kleuren blauw, 
creme, wit en bruin de modekleu-
ren”, aldus Janine. 

Blitzkickers, Haltestraat 61 A, tel. 
5730240. Woensdag t/m zaterdag 
geopend van 10.00 tot 17.30 uur 
en zondag van 12.00 tot 18.00 uur. 
www.blitzkickers.nl 

Als moeder van twee jonge kinderen weet Ja-
nine Bender als geen ander hoe belangrijk het is 
dat kinderen goede schoenen dragen. Het begon 
eerst met een webwinkel, maar de vraag naar 
kinderschoenen bleek zo groot te zijn, dat Janine 
al snel haar eigen winkel Blitzkickers opende in 
de Haltestraat. 

Blitze kinderschoenen bij Blitzkickers!

Janine toont de uitgebreide collectie

Wijn uit de Bergerac
Vandenbeld 

Barrique 2006
Volle rode wijn

tenminste 12 maanden gerijpt
op eiken vat. Per fles € 9,95,

bij aankoop van 
3 flessen € 8,95 p. fles,

bij aankoop van 
6 flessen € 8,50 p. fles

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

7 dagen per week

Voor de senioren 
die gebruik maken 

van ons seniorenmenu 
en in bezit van de 

ZandvoortPas 
een gratis toetje.

Clic-HIP-CKS-EMU-Quick-Barst Petit 
Shoes-Shoesme-Converse Yellow 

Cab-Bardossa-Gattino
Haltestraat 61A 2042 LL Zandvoort 

T023-5730240 • www.blitzkickers.nl
Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Vanaf 25 september serveren wij weer wildgerechten.
Pashouders krijgen 10% korting.
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                                Kees Stam

Het Nieuws. Kees is naast zijn optredens ook tekstschrijver 
voor tv-programma’s als Koefnoen (AVRO), Onder de Tram 
(VARA), Jansen op Jacht (VARA) en Tussen de Oren (NET5).  
Hij schreef ook columns voor het Algemeen Dagblad en 
was jarenlang te horen in het radioprogramma Spijkers 
met Koppen (VARA) op Radio 2. Eigenlijk heeft Kees altijd 
in zijn achterhoofd gehad om toneelspeler te worden. 
Volgend jaar komt deze wens uit, want hij is door het 
Zuidelijk Toneel gevraagd om naast hoofdrolspeler John 
Buijsman één van de hoofdrollen te spelen in het stuk 
‘Comedians’.

Kees Stam 
Even terug naar het Zandvoortse leven van Kees Stam. Net 

zoals iedereen had Kees vakantiebaantjes op het strand 
en bij het circuit. Door het optreden kan hij 

niet meer voetballen (hij mist Zandvoort 
’75 nog steeds), maar al 10 jaar lang 

gaat Kees nog steeds mee met het 
inmiddels beruchte ‘elftaluitje’ van 

het team van Frank Paap. Hij heeft 
al heel wat van de wereld gezien, 
niet zozeer als docent toerisme, 
maar meer als: “Voordat ik oud, 
zwak en ziek ben wil ik alles in 
de wereld gezien hebben.” Na 
elk werelddeel te hebben bereisd, 

maakt hij nog steeds elk jaar een 
grote reis. Met zijn nieuwe job reist 

Kees niet alleen door Nederland maar 
is hij voor optredens bijvoorbeeld ook 

in België, Engeland en op de Nederlandse 
Antillen. “Maar het is altijd fijn om weer terug 

in Zandvoort te zijn. Gezellig in je eigen dorp, relaxen, 
lekker bij je strandtent zitten en bijkletsen.” Kees was 
ooit ook nog radiopresentator bij ZFM’s Goedemorgen 
Zandvoort en legde het vuur aan de schenen bij menig 
politicus. Samen met Lana Lemmens en René Paap heeft 
Kees het cabaret naar Circus theater gehaald. “Eigenlijk zou 
Zandvoort meer slechtweer attracties moeten hebben. En 
die Middenboulevard kun je in ieder geval toch opleuken 
met (zoutbestendige) bomen? Meer diversiteit in de horeca 
en wees als gemeente soepeler voor de ondernemers op 
het strand”, geeft Kees aan. Dus Zandvoort: wil je gelukkiger 
worden dan je buurman (Scheveningen?) zonder dat het 
veel kost? Wanhoop niet langer en neem de spoedcursus 
op 27 september. En heb je geen kaartje? Op 6 maart 2010 
staat Kees in de Luifel in Heemstede.  

Dorpsgenoten

Als stand-up comedian speelt hij regelmatig in Toomler, 
het vaste honk van Comedytrain in Amsterdam. Vorig jaar 
is zijn stand-up show door de VARA uitgezonden op tele-
visie. Op 27 september speelt Kees samen met Rob Urgert 
(presentator van het tv programma Tussen de Oren) zijn 
eerste avondvullende programma ‘Hoe word ik gelukkiger 
dan mijn buurman zonder dat het veel kost’ in het the-
ater van Circus Zandvoort. En zoals Kees Stam 
(Van Amstel is zijn artiestennaam) het zelf 
zegt: “Behoorlijk spannend om voor ei-
gen publiek te spelen.” De try-out is 
overigens al weken uitverkocht!

Ommekeer
Geboren en opgegroeid als Kees 
Stam (1965) in Zandvoort, be-
haalde hij na de Beatrixschool 
zijn Atheneumdiploma bij het 
ECL in Haarlem. Zijn eerste sol-
licitatie als leraar toerisme bij het 
Mondriaan College in Den Haag 
was meteen bingo. Hij heeft jaren-
lang mensen opgeleid voor alle takken 
in de reisbranche. Na 20 jaar vond Kees dat 
het tijd werd voor ‘eens iets anders’ en toevallig 
rolde hij het artiestenwereldje in. Tot op de dag van van-
daag heeft hij er nog geen spijt van. “Het is heel veel stress 
vooraf maar als je verhalen en grappen dan aanslaan op 
het toneel, dan geeft dat een enorme kick! Misschien dat 
ik weer terugkeer als docent, maar voorlopig heb ik geen 
spijt van mijn keus”, aldus Kees. 

Kees van Amstel
Bij zijn eerste optredens als comedian, in kroegjes, had 
Kees zoiets van ‘als ik maar geen bekende van school tegen 
kom’. Vandaar de artiestennaam. Ooit had Kees als amateur 
radiomaker bij piratenstations de naam Kees van Amstel 
gekozen, nu doet dit pseudoniem dus weer dienst, als ar-
tiestennaam. Kees is naast cabaretier/comedian ook één 
van de mensen achter het TROS tv-programma Dit Was 

Kees Stam

tekst en foto Nel Kerkman

Dit keer een dorpsgenoot die in 2002 tot zijn eigen ver-
bazing aangenomen werd als comedian bij comedyge-
zelschap Comedytrain in Amsterdam. Dit collectief heeft 
namen voortgebracht als Najib Amhali, Marc-Marie Huij-
brechts en Hans Teeuwen. Kees deed voor de grap auditie 
maar hij werd direct aangenomen door Raoul Heertje. 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 18 18 19 19 

Min 11 7-8 9 10

Zon 70% 70% 75% 65%

Neerslag 10% 5% 5% 15%  

Wind nw. 3-4 wnw. 3-4 wnw. 3-4 w. 3-4

Mogelijk weersomslag 
rond maandwissel

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Ierse hoge druk gaat zich 
richting het einde van deze 
week uitstrekken tot over de 
Benelux. We komen dan te 
liggen in een langwerpige 
en solide west-oost gerichte 
hogedruklinie. Zo’n druk-
verdeling staat garant voor 
aanhoudend mooi en droog 
weer.

Vooral op zaterdag belooft 
het een behoorlijk zonnige 
nationale burendag te wor-
den. Dan gaan we extra aar-
dig doen tegen onze buren, of 
doen net alsof.

De nachten worden kouder 
en de minima komen al rich-
ting de 7-8 graden uit tegen 
het weekeinde in de buiten-
gebieden van Zandvoort. De 
rest van deze week is het 
weer verre van hyperdyna-
misch; er gebeurt niet zo gek 
veel aan het weerfront. De 
beruchte kustbuien in sep-
tember schitteren door afwe-
zigheid de voorbije pakweg 
vijftien jaar. 

In de jaren tachtig was het 
bijna ieder jaar raak in sep-
tember, met vooral in het 
Zandvoortse (beruchte wa-
teroverlast in centrum) vaak 
zeer zware regens in een bel 
met koude lucht boven de 
relatief warme Noordzee. 
Kennelijk is het circulatie-
patroon in de hedendaagse 

septembermaanden meer 
anticyclonaal geworden, dus 
duidelijker onder invloed van 
langdurige hoge druk.

De vraag is wanneer er nu 
eindelijk eens een keer een 
einde zal gaan komen aan het 
voorbeeldige nazomerweer 
van de bijna voorbije twee 
maanden? Het Amerikaanse 
weermodel ziet het rond de 
maandwisseling tot regenval 
komen in ons land met een 
duidelijke verkilling, terwijl 
het Europese instituut (ove-
rigens na ook even wisselval-
ligheid te hebben aangege-
ven) het toch eerst nog even 
op een aanhoudend hoge-
drukbewind houdt, inclusief 
droog weer en schappelijke 
temperaturen. 

Waarschijnlijk gaat de de-
pressieactiviteit aan het 
langste einde trekken uit-
eindelijk en stelt zich begin 
oktober een noordwestelijke 
tot noordelijke stroming in. 
Vooral de bovenluchttem-
peratuur daalt dan mogelijk 
gevoelig van + 12 naar - 2 
graden en de buien die waar-
schijnlijk gaan vallen krijgen 
een extra impuls door de nog 
vrij warme Noordzee. Indien 
dit allemaal gaat plaatsvin-
den zit Zandvoort aan zee 
natuurlijk op de eerste rang. 

weerman Marc Putto 

Het aangename septemberweer gaat onverdroten 
voort en zeker tot en met het weekeinde behouden we 
het voorspoedige weer in Zandvoort en Bentveld. Na 
een wat druilerige en sombere woensdag komt de zon 
er nu weer goed bij.

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

SPA & Beauty Zandvoort

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Ultieme kwaliteitstijd voor uzelf

Only Quality Has A Future
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Hogeweg 29 - 2042 GD Zandvoort
T +31(0)23 5738202
F +31(0)23 5735028

E info@alessandro-spa.nl
www.alessandro-spa.nl www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Blijvende actie!
Bij elke game aankoop boven de € 40,- 

nu altijd 5 euro korting!
Actie alleen geldig bij Music Store Zandvoort

Clubcard korting extra ook geldig

Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

Kledingbeurs Duintjesveld
Op donderdag 1 en vrijdag 
2 oktober a.s. organiseert 
de Zandvoortsche Hockey 
Club weer de halfjaarlijkse 
kledingbeurs voor modieuze 
(gedragen) winter dames- 
en kinderkleding in het club-
huis op het Duintjesveld.  De 

kleding kan woensdagavond 
30 september tussen 20.30 
en 21.30 uur én donderdag 
van 9.00 tot 14.00 uur in-
gebracht worden in dozen 
en/of zakken voorzien van 
naam. Uiteraard dient deze 
kleding schoon en zonder 

vlekken en/of gaten te zijn. 
Er mogen maximaal 25 stuks 
per klant ingeleverd worden. 
De (inbreng/)inschrijfkosten 
bedragen € 2. De verkoop 
vindt plaats donderdag-
avond tussen 20.00 en 22.00 
uur en vrijdagochtend tus-

sen 9.00 uur tot 12.00 uur. 
Van de opbrengst komt 30% 
ten goede aan de ZHC. De 
rest is voor de inbrengster/
er. Afrekenen en ophalen van 
de niet verkochte kleding is 
op vrijdag aan het eind van 
de middag. 

Flexibel
Enthousiast

De erkende makelaar met de laagste kosten, 
ook voor u.

 Trendmark is uw woning waard!
Meer informatie op www.trendmark.nl, 

of bel 023-5734712.
Trendmark Makelaardij o.g. - Brederodestraat 140 - 2042 BL 

 Zandvoort - info@trendmark.nl

Klantgericht
Persoonlijk

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Voor fl 3.50 toentertijd 
mochten ze drie kwartier 
baantjes zwemmen. Later 
kwamen ook anderen naar 
dit zwemuurtje om even 
sportief te zwemmen en 
toen de lesuren van het 
zwemmen veranderden 
kreeg ook dit ‘baantjes 
zwemmen’, swimjogging 
genaamd, een eigen tijd.

De opzet is nog steeds om 

Bij de Rensportschool 
speelt leeftijd geen rol. 
Succesvolle pupillen als 
Tom Coronel, Sandra van der 
Sloot, Jeroen Bleekemolen 
en Yelmer Buurman zijn 
bij de RSZ begonnen toen 
ze zelfs nog geen rijbewijs 
hadden!

Natuurlijk leer je alles over 
de ideale lijn techniek, de 
basis om veilig en snel 
door een bocht te komen. 
Daarnaast wordt veel aan-

ouders en ouderen (vanaf 
18 jaar) de gelegenheid te 
geven om in eigen tempo 
baantjes te zwemmen 
zonder storende elemen-
ten als springende en 
duikende jongelui. Dus de 
bekende bommetjes zijn 
verboden. Ontspannen 
zwemmen voor een be-
tere conditie, het opbou-
wen van een triathlonba-
sis, een zwemvierdaagse 

dacht besteed aan jouw 
wagenbeheersing, verplicht 
slippen dus, zodat je weet 
wat je moet doen als de 
neus of de achterkant van 
de wagen ineens een an-
dere richting op gaat! 

Veel oefenwedstrijdjes 
staan op het zeer uitge-
breide programma van de 
cursus. Heb je geen ge-
schikte auto en wil je deze 
ook niet (voor weinig) aan-
schaffen, dan kun je een 

Swimjoggen bij De Zeeschuimers Rensportschool Zandvoort
voorbereiden of gewoon 
voor de gezelligheid, men 
kan zijn of haar eigen 
tempo bepalen. Het is ook 
mogelijk om onder bege-
leiding van een zwemtrai-
ner een trainingsschema 
te volgen in het 25 meter 
bad. Ook is het ideaal voor 
wedstrijdzwemmers of 
synchroonzwemsters die 
het zwemmen in wed-
strijdverband willen losla-
ten maar toch het zwem-
men zelf niet kunnen en 
willen missen.

Heeft u ook belangstelling 
om elke woensdagavond 
van 20.00 uur tot 20.45 
uur te komen zwemmen? 
Komt u dan gewoon eens 
langs en zwem de eerste 
keer gratis mee. 
U kunt een 10-ritten-
kaart kopen voor € 30 
dus u betaalt alleen als u 
ook daadwerkelijk komt 
zwemmen. Locatie: zwem-
bad Sunparks Zandvoort 
aan de Vondellaan in 
Zandvoort. meer infor-
matie vindt u op www.
dezeeschuimers.nl.

echte cursusauto huren. 
Deze auto’s zijn voorzien 
van een racestoel, -stuur, 
riemen en een rolkooi 
(niet verplicht!). De RSZ 
verzorgd dit niet! Kijk zelf 
op de website www.rsz.nl 
onder de knop ‘verhuur’ 
voor de adressenlijst. 

Een helm dragen is ver-
plicht, een raceoverall niet. 
Ie dere inschrijver krijgt 
een uitgebreid theorie-
boek thuis gestuurd waar 
alles in staat hoe je auto-
coureur kunt worden! 

Mocht je geen raceambi-
ties hebben, dan is deze 
cursus van harte aan te 
bevelen naast je ‘gewone’ 
rijbewijs. Je zult meer ont-
spannen achter het stuur 
zitten en adequater re-
ageren op onverwachte 
situaties in het dagelijkse 
verkeer. Kortom, je wordt 
beslist geen wegpiraat, 
maar iemand die vanaf nu 
pas echt kan autorijden!

De afdeling ‘baantjes zwemmen’ van zwemvereniging De 
Zeeschuimers bestaat sinds 1989. De ouders van de kinde-
ren die zwemles kregen, zaten toen op het terras te kijken 
naar hun kinderen bij de lesjuffen en -meesters. Het grote 
bad was leeg en ongebruikt en dus kwam het idee om de 
ouders tijdens de zwemlessen ook te laten zwemmen.

Wie droomt er nou niet van om eens zelf op een circuit te rij-
den? Okay, kijken naar autoraces is leuk, maar zelf leren ra-
cen door de beroemde Tarzanbocht is pas echt gaaf! Versla-
vend zelfs! Met een vol startveld richting de eerste bocht… 
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Ik ben jaloers 
… op iedereen die op reis 
gaat. De één gaat voor 5 
maanden naar Bangkok, de 
ander maakt een lange reis 
naar Australië. Mij zou het 
niet eens uitmaken waar 
ik heen zou gaan, ik wil ge-
woon op reis! Vijf maanden 
lang heb ik van de wereld 
mogen genieten en als je 
eenmaal geweest bent, dan 
gaat het virus niet meer uit 
je bloed. Het enige punt 
wat tegenzit is de financi-
ele kant… Ondanks dat ik al-
tijd wil reizen, wilde ik ook 
graag op mezelf wonen. 
En nu woon ik dus op me-
zelf. Daarnaast wilde ik ook 
graag een auto. Dus heb ik 
een auto gekocht. Eigenlijk 
heb ik alles wat mijn hartje 
begeert. Maar toch… Het 
blijft knagen. 
Omdat een vriendinnetje 
WEL op reis gaat, heb ik van-
avond een afscheidfeestje. 
We gaan uit eten en stap-
pen in Amsterdam. Vroeger, 
toen ik nog een middelbare 
scholier was, ging ik  er re-
gelmatig op stap. Elke vrij-
dagmiddag was het Cocos 
tijd! De laatste jaren ben ik 
er niet meer geweest. Wat 
een drukte! Ik ben dit niet 
meer gewend! Uiteindelijk 
hebben we het zo’n 2 uur 
volgehouden om tussen de 
menigte onze danskunstjes 
te tonen. Met de nightliner 
kwamen we om 10 over 
half 3 in Haarlem aan. We 
hebben nog 20 minuten 
om het Zandvoortse uit-
gaansleven binnen te ko-
men… haasten dus! Taxi!!! 
Soms is het best fijn dat 
taxichauffeurs overal schijt 
aan hebben en keihard 
doorknallen. Om 10 voor 3 
rijden we Zandvoort bin-
nen. Wat heerlijk is het hier, 
zo lekker rustig! We eindi-
gen uiteindelijk in de Fame; 
als je eenmaal binnen bent, 
ga je nooit meer naar huis! 
Waarom zou je eigenlijk 
ergens anders heen gaan? 
Soms is het oude vertrouw-
de gewoon goed genoeg. Je 
moet alleen even met 
je neus op de feiten 
worden gedrukt.

column

Ilj
a

 

I Know Where It’s @
Vrijdag 25 sept. 
Dit weekend is het eind van zomerseizoen 2009. Om 
het seizoen goed en feestelijk af te sluiten moet je 
vrijdag de 25e bij The Australian Beachbar Skyline zijn! 

Het eindfeest start om 19.30 uur en een kaartje kost  
€ 20,- (inclusief alle drank de hele avond gratis). 
Ook bij veel andere strandpaviljoens wordt het 
einde van het seizoen gevierd.

Zaterdag 26 sept.
De laatste Swingsteesjun (70/80/90-ies party) bij 
Club Maritime. Van 19.00 uur tot 00.00 uur.

Zondag 27 sept. 
Rob Urgert en Kees van Amstel komen langs bij 
Circus Zandvoort met hun splinternieuwe thea-
tervoorstelling ‘Hoe word ik gelukkiger dan mijn 
buurman zonder dat het veel kost’. Aanvang is 
20.15 uur, kaarten zijn online of aan de balie te 
koop voor € 12.

Zondag 27 sept.
Een laatste climax op Bloemendaal, het eindfeest 
bij BLM9: ‘At the beach with… DJ Roog’. In een ex-
clusieve soloset neemt DJ Roog je vijf uur lang 
mee op een trip in zijn eigen muzikale leefwereld, 
welke immer golft op een ritmische housebeat en 
waarin verschillende muziekstromingen in har-
monie bij elkaar samenkomen”. Het eindfeest 
begint om 3 uur ’s middags, een kaartje kost  
€ 12,50 (deur € 15).

Zinderende Zomer Tip

Het is ’s avonds weer eerder donker en sneller koud. In plaats van buiten, vind je eind 
september binnen de warmte. En dus ga je op je vrije avond met je vrienden op zoek naar 
een leuke voorstelling in een warmtevol theater. Komende zondag spelen Rob Urgert en 
Kees van Amstel in Circus Zandvoort hun splinternieuwe theatervoorstelling. Helaas is de 
voorstelling al uitverkocht. Maar in Haarlem, ook dicht bij huis, bevindt zich de Philhar-
monie. In dit theater kun je elke week de leukste voorstellingen aanschouwen. Wij se-
lecteerden de twee grappigste cabaretvoorstellingen van september en oktober voor je. 

Cabaret

25 september: Micha Wertheim - Voor de Grap
Micha Wertheim is voor velen een nog onbekende naam. Onterecht, 
want ‘Voor de Grap’ is inmiddels zijn derde programma. Bekend is hij 
onder andere van de Comedytrain waarmee hij regelmatig optreedt. 
In de pers wordt over hem gezegd dat hij ‘hard en ‘genadeloos’ is, 
maar toch ook ‘ontroerend’ en zeker weten ‘onweerstaanbaar grap-
pig’. Over het algemeen wordt hij geprezen om zijn zeer intelligente 
humor, wat ook in zijn nieuwe voorstelling de absolute kern is. Een 
vrij serieus programma dus, met toch gegarandeerd lachen. De voorstelling vindt plaats 
op vrijdag 25 september, 20.15 uur. Kaarten vanaf €14,50. 

21 oktober: Jan Jaap van der Wal –Oudejaarconference 2009 (try-out)
In 2007 waagde Jan Jaap van der Wal zich voor het eerst aan de 
oudejaarsconference en nu, in 2009, wordt daar een vervolg aan 
gegeven. De titel van de voorstelling luidt: ‘Lekker hard lachen met 
oliebollen’, wat volgens Jan Jaap een must is in tijden van crisis. Voor 
hem is de huidige crisis natuurlijk een goudmijn voor zijn voorstel-
ling en voor de bezoeker eveneens dubbel genieten.  De voorstelling 
vindt plaats op woensdag 21 oktober, 20.15 uur. Kaarten vanaf €17,00. 

Locatie Noord Locatie Centrum
Wijksteunpunt  Willemstraat 20
Zandvoort Noord 2042 VB Zandvoort
Flemingstraat 55 Tel: 023 571 73 73
2041 VW Zandvoort 
Tel: 023 574 03 30 

CURSUSAANBOD
Pilatus

Actief in balans met lichaam en geest
Dinsdag 10:00 – 11:30

Fitt 4 all
Een vorm van actieve yoga

Donderdag 1 oktober
20:30 – 22:00 uur

Stijldansen met je partner
Ontdek elkaar op de dansvloer
Woensdag 19:00 – 20:15 uur

Zondag 20:30 – 21:45 uur

Peuters in Beweging
Ouders, opa’s of oma’s: kom op verhaaltjes en 

liedjes leuk bewegen met die kleine.
Vrijdag 9:30 – 10:30 uur

Start: 2 oktober

Nordic Walking
Woensdag 7 oktober

10:30 – 12:00 uur

Conversatie Engels
Donderdag 13:00 – 14:30

U kunt nog gemakkelijk instromen

Spaans voor beginners
Woensdag 30 september

19:00 – 20:30 uur
20:30 – 22:00 uur

Franse Conversatie
Donderdag 1 oktober

15:30 – 17:00 uur

Verhalen schrijven
Maandag 28 september

9:30 – 11:30 uur
Er wordt gewerkt met de computer 

Theatersport
Risico nemen en improviseren a la de Lama’s

Maandag 19:45 – 22:15 uur

Tarot
Beginners, gevorderden en ver gevorderden

Workshop Koken Tapaz
Woensdag 14 oktober

18:00 – 22:00 uur

Digitaal Pluspunt
Word, Excel en PowerPoint

Alledrie of apart
Donderdag 19:30 – 22:00 uur

Start: 8 oktober

Kijk voor meer informatie 
www.pluspuntzandvoort.nl

023-57 40 330

Op 8 september schroefde 
Burgemeester Meijer het 
eerste bordje met ‘huisre-
gels in de Horeca’ aan de 
muur van Café Neuf. Met 
het bord worden bezoekers 
gewezen op regels die bin-
nen de horecagelegenheid 
gelden, zoals geen wapens 
of drugs en geen agressie of 
racisme. Met het bord aan 
de muur doen horecagele-
genheden ook mee met het 
collectieve ontzeggingen-
beleid. Dit beleid houdt in 
dat iemand die in het ene 
café niet meer naar bin-
nen mag, ook in de andere 
aangesloten horecagele-
genheden niet welkom is. 
Gezamenlijk moeten deze 
maatregelen zorgen voor 
een veiligere Horeca. De 
vraag aan de panelleden 
deze week: werkt dit? 

“Standaard huisregels en collectieve ontzeggingen maken het 
uitgaansleven in het Zandvoortse centrum veiliger”

De stelling 
van deze week luidt:

Talk of the town

Roy van Buuringen, 20 jaar, werkt bij Sunparks Zandvoort en is organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:
“Ik ben het eens met de stelling. Het is goed dat er huisregels worden opgesteld, maar er moet wel op 
worden gelet dat er niet te veel regeltjes komen. Je moet immers nog wel gewoon gezellig uit kun-
nen gaan. Ik denk dat er genoeg leuke uitgaansgelegenheden in het dorp zijn en met behulp van de 
huisregels moet dat zo blijven.” 

Nadine Bos, 22 jaar
“Ik denk dat agressie en onveiligheid nooit helemaal voorkomen kunnen worden. Wel denk ik dat een 
initiatief als dit hieraan bijdraagt. De regels zijn nu overzichtelijk en de collectieve ontzeggingen hebben 
een afschrikkend karakter. Doordat je na foutief gedrag niet meer binnen kan komen in een horecage-
legenheid, denk je als jongere toch beter na over je eigen gedrag. Hoe dan ook, het is afwachten of de 
regels in de praktijk echt hun doel dienen.”

Jurre Reijenga, 24 jaar en werkt bij de beveiliging op Schiphol:
“Ik ben het met de stelling eens. Ik vind de huisregels die op het bord staan allemaal erg belangrijk. 
Het is goed dat deze regels in horecagelegenheden worden opgevolgd. Je gaat immers uit om plezier 
te hebben en even lekker te ontspannen met je vrienden. Ruzie moet worden voorkomen. Als je toch 
problemen veroorzaakt en je komt op een soort van ‘zwarte lijst’, dan wordt je geweerd in de horeca-
gelegenheden en verpest je de gezelligheid zodoende niet voor de rest.”

Najaarsbeplanting

Bloeiende violen

Bemesting

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93
Dinsdags gesloten.

Thai Paap
Strandpaviljoen  17

Zondag 
laatste dag!
Buffet € 11,-

15.30 tot 18.30 uur
19.00 tot 21.30 uur

Iedereen bedankt 
voor de gezellige zomer 
en tot volgend jaar!

Reserveren: 06-3004 7080

STUDIO 118  LET’S DANCE
VOOR KIDS, JONGEREN EN VOLWASSENEN

 
PREBALLET - KLASSIEKBALLET - STREETDANCE - HIPHOP

 
NIEUW DOOR REMY VAN LOON HIPHOP BOYS EN 

GIRLS 9 T/M 12 JAAR EN 13 T/M 16 JAAR
 

JAZZBALLET NIEUWE CURSUS VOOR VOLW.
 

BEL VOOR  GRATIS PROEFLES 023 5712598/ 0650425028
STUDIO ADRES: FLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOORT
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nieuw

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
 Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. Advies en 
aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 
Rep-it, to taal service voor 
com putergebruikers. 023-
5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

Klussenbedrijf Rico. 
Voor al uw kleine klussen 

in en om het huis. Redelijke 
prijs. Voor info: 06-1423 2051  
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. Tel. 
06-52461796 / 023-5715921.  

Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort. Diabetische 

en reumatische voet 
wordt vergoed door 
zorgverzekeringen.

.........................................................
Gegam Onderhoud- en  

klussenbedrijf in Zand voort. 
Stucwerk, tegel werk, schil-
deren, timmeren, etc. Kwa- 

l iteit voor een scherpe prijs! 
Tel. 06-4103 8670, e-mail:  
gegam_3@hotmail.com

.........................................................
Te koop: Glas-in-lood ramen 

(10) uit huis van 1880. 
Afm. 45x70cm, lijst 8cm breed. 
Prijs: € 75,- p.st. Tel. 5730797
.........................................................

Te koop: Suzuki Wagon 
R+ aut. Hoge instap, 4-drs., 
veel opties, in prima staat. 

42.000 km. Bouwjr. mei 1999. 
Vraagprijs € 4800,-. 

Tel. 57 18831

ZANDKORRELS
Verloren zondagavond 

30 aug ustus: 
gouden schakelarmband 

met 8 kinderkopjes. 
Route: lopend vanaf 

Herenweg naar Station 
Heemstede/Aer den hout; 

vervolgens bus 80 tot halte 
Kostverlorenstraat;

lopend Kostverloren straat 
richting Zeestraat. 

BELONING  250,- Tel. 5712406
.........................................................

Heb je altijd al willen 
zingen? Dan is het nu 
tijd om te beginnen! 

Tel. 06-1771 2350
.........................................................

Bedrijfs/opslagruimte te 
huur. 570 m2. Ook in gedeel-
ten te huur. Hoogte 350 cm, 

overheaddeur, 
krachtstroom, kantoor, 

kantine, toiletgroep. 
Tel. 06-5365 0772

.........................................................
Kunstnagels. 

Complete set, ter kennis-
making tijdelijk € 25,-. 

Met garantie. Bij Beauty 
& Nail Studio Elisabeth, 

tel. 06-46005703 (nagels) 
of 06-25003145 (schoonh.). 

Van Speijkstr. 1/50 
in Zandvoort

.........................................................
Het Pakhuis een kring -

loopwinkel waar van alles 
te koop is! Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 
en van kleding tot boe-

ken. Kennemerweg 6 
Zandvoort (voormalige 

TZB kantine) De winkel is 
geopend op don-vrij-zat 

10-17 uur. Info: 06 - 53693409
.........................................................
Opnieuw komt de band Tax 
Collectors naar de regio. De 

band speelt zelfgeschre-
ven songs, pop covers, jazz 
standards en menig chris-

telijk lied en is daarmee 
op iedere plek inzetbaar. 

Op zondag 4 oktober in de 
Haemstede Barger VMBO. 

Rafaël gemeente Nehemia 
(evangelische kerk) heeft 
in de gezinsdienst ruimte 
voor ‘spelen met psalmen’. 
Zowel van de Hizzkids als 
van de Tax Collectors zijn 
bijdragen aan dit thema 
te verwachten. Toegang 

gratis, aanvang 10.00 uur. 
www.rafael-nehemia.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Leuk, leuk, leuk!

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Het is de vraag of valklinieken voor ouderen leiden tot ver-
mindering van vallen. Onderzoeker Geeske Peeters stelt 
daarom voor deze behandeling niet zonder meer aan te 
bieden aan ouderen die zijn gevallen. Peeters promoveer-
de vorige week bij VU medisch centrum.

Ouderen vrezen de botte bijl bij de kabinetsplannen om 20 
procent te gaan bezuinigen op 20 beleidsterreinen, waaron-
der sociale zekerheid, zorg, wonen en mobiliteit. Dat laat ou-
derenbond ANBO in een reactie op de Miljoenennota weten.

De premie voor de zorgverzekering komt volgend jaar ge-
middeld op € 1085 per jaar te liggen. Dit is een stijging van 
ruim € 20 vergeleken met dit jaar, blijkt uit de begroting 
van het ministerie van VWS voor 2010. De inkomensafhan-
kelijke bijdrage stijgt licht tot 7,05 %.

Vallen is een veelvoorko-
mend probleem bij ouderen. 
Jaarlijks valt één op de drie 
65-plussers ten minste één 

De ANBO, spreekbuis van 
400.000 senioren, maakt 
zich zorgen over de voortij-
dige bezuiniging op de AOW-
partnertoeslag en over de 
AOW-leeftijd die van dit ka-
binet naar 67 jaar moet, ter-
wijl daarvoor genoeg alter-
natieven zijn. “De rekening 
van de AOW-bezuiniging 
moet niet doorgeschoven 
worden naar jongeren en 
lage inkomensgroepen. 
Daarnaast staat snijden in 

De premie moet omhoog om-
dat de uitgaven voor de zorg 
sterker stijgen dan wat er aan 
premie binnenkomt. Het mi-
nisterie tekent daarbij aan dat 
het de zorgverzekeraars zijn 
die hun eigen premies vast-
stellen. Het bedrag dat in de 

Effect van valklinieken voor ouderen is twijfelachtig

Ouderen vrezen 

botte bijl kabinet

Zorgpremie € 20 omhoog

maal. De gevolgen kunnen 
ernstig zijn, zoals botbreu-
ken of angst om weer te 
vallen. 

de re-integratiebudgetten 
haaks op de bevordering van 
arbeidsparticipatie. Meer ou-
dere werkzoekenden aan een 
baan helpen wordt hiermee 
een loze belofte”, aldus de 
ANBO die moeilijke tijden 
voorziet wanneer de koop-
kracht daalt en pensioenen 
niet geïndexeerd zijn/wor-
den. De ouderenbond dringt 
erop aan dat bij eventuele 
bezuinigingen de solidariteit 
gewaarborgd is. 

Oefening in een valkliniek

Met de botte bijl…?

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

De afgelopen jaren zijn overal 
in het land valklinieken ge-
start waar ouderen onder-
zocht worden op aanwezig-
heid van risicofactoren voor 
vallen. Peeters onderzocht of 
dit ook tot minder vallen leidt 
bij ouderen met het hoogste 
valrisico. Zo werden ouderen 
na een val geselecteerd en in 
twee groepen verdeeld. De 
ene groep werd in de valkli-
niek van VUmc uitgebreid 
onderzocht en behandeld. 
Voorbeelden van adviezen 
van de valkliniek zijn een 
verwijzing naar de fysiothe-
rapeut of oogarts of stoppen 
met slaaptabletten. Bij de an-
dere groep werd de behande-
ling aan de huisarts overgela-
ten. Na een jaar verschilden 
de groepen  niet wat betreft 
het aantal vallen. Peeters con-

Bijvoorbeeld bij petit restaurant/patisserie BienveNu in 
Nieuw Noord. Een kleinschalig restaurant, dat in samen-
werking met bewoners van Nieuw Unicum uw etentje 
verzorgt. Aan het roer staan de bedrijfsleiders Annemarie 
Keur en Rutger Mobron, die volledig gediplomeerd zijn. Er 
wordt 5 dagen per week door 15 mindervaliden in dagdelen 
in de keuken en het restaurant gewerkt.

door Agaath de Goede

De medewerkers wonen in 
Nieuw Unicum, Meerwijk, lo-
catie Nieuw Noord en er zijn 
enkele thuiswonenden bij. De 
insteek is om deze mensen 
naar de eigen mogelijkheden 
en afhankelijk van hun beper-
kingen een dagbesteding te 

Nooit te oud om… uit eten te gaan

geven. “Er wordt nadrukkelijk 
gekeken naar wat ze wel kun-
nen”, aldus Annemarie. 

“Het mag zeker geen stres-
sen worden. Het geeft ons 
ontzettend veel voldoening 
om zo bezig te kunnen zijn”, 
vertelt Kim, één van de mede-
werkers. Het voorbereidende 

Het Bienvenu restaurant

werk, zoals het schoonmaken 
van de dagelijks verse ingredi-
enten, lukt prima. Er zijn twee 
dagdelen. Elk dagdeel zijn er 
4 medewerkers die aanwe-
zig zijn. Gezamenlijk wordt 
besloten welke gerechten op 
de elke 3 maanden wissel-
lende menukaart komen, en 
wie welke taak uitvoert. Op 
dit moment wordt het herfst-
menu geserveerd.

Het opnemen van de bestel-
lingen en het uitserveren 
gebeurt vaak door iemand in 
een rolstoel, alleen geen elek-
trische, omdat die wat veel 
ruimte innemen. Er wordt 
wel enig begrip en geduld ge-
vraagd bij de service. Een gro-
te groep vaste gasten heeft 
de weg naar het restaurant 
al gevonden. Een bruiloft of 
verjaardag te vieren? Dat kan 
in dit als ‘huiskamer’ bestem-
pelde restaurant. In het bij-
zonder alleenstaande oude-
ren maken graag gebruik van 
de eetgelegenheid in Nieuw 
Noord. Gezellig met anderen 
eten en voor de prijs hoeft 

men het niet te laten. Men 
kan kiezen uit diverse voor-
gerechten, hoofdgerechten 
en nagerechten. Er is keuze 
uit vlees-, vis- en vegetarische 
gerechten. Ook de drankjes 
zijn voor minimale prijzen en 
met kinderen wordt rekening 
gehouden. Mocht u denken 
‘dat zal wat zijn in de keu-
ken’, dan kunnen we u gerust 
stellen. Er wordt uiterst hygi-
enisch gewerkt met haarkap-
jes op en handen wassen is 
een vaste gewoonte.

Een heel ander onderdeel, is 
de patisserie. Ondanks dat er 
in Nieuw Noord geen banket-
bakker meer is, hoeft u toch 
geen verse taart te missen. 
De taarten worden vers ge-
maakt. 

BienveNu, Celsiusstraat 196, 
is een bezoek meer dan 
waard. Het restaurant is ge-
opend van dinsdag tot en 
met zaterdag van 13.30 tot 
20.30 uur. De keuken is tot 
19.45 uur geopend. Tel. 573 
2696

cludeert in haar proefschrift 
dat deze aanpak bij ouderen 
met een hoog valrisico niet 
het gewenste effect heeft.

In de strijd tegen overgewicht 
en hart- en vaatziekten sti-
muleren de medische we-
reld en overheid lichamelijke 
activiteit. Bij ouderen zou 
verhoogde activiteit echter 
gepaard kunnen gaan met 
een hoger valrisico doordat 
men vaker in valgevaarlijke 
situaties komt. Peeters on-
derzocht deze veronderstel-
ling en vond juist het tegen-
overgestelde: voor iedere 30 
minuten meer activiteit per 
dag nam de kans op herhaald 
vallen met 4% af. De overheid 
kan gerust doorgaan met het 
stimuleren van lichamelijke 
activiteit onder ouderen.

begroting staat betreft een 
raming. Het verplichte eigen 
risico voor de zorgverzekering 
gaat met een tientje omhoog 
naar € 165. Het gemiddelde 
bedrag dat verzekerden kwijt 
zijn aan het eigen risico stijgt 
daardoor met € 5.

Presentatie Kook workshops
Open Kookavond

Woensdag 30 september
Onder leiding van Ladychef
19:00 – 21:00 uur

Informatie, vragen en demonstratie
Gratis toegang en deelname

Kijk voor meer informatie op: www.pluspuntzandvoort.nl
Telefoon: 023 - 57 40 330

Feestmiddag ANBO
De ANBO Zandvoort organiseert voor haar leden een spet-
terende feestmiddag. Komende dinsdag 29 september 
in de grote zaal van het Gemeenschapshuis aan de Louis 
Davidsstraat wordt een spectaculaire show gebracht van 
muzikale hoogtepunten uit Nederlands theater en re-
vue, met liedjes en typetjes uit de hoogtijdagen van de 
grammofoonplaat. Vele onvergetelijke muzikale succes-
sen komen voorbij van o.a. Johan Kaart, Lex Goudsmit, 
Conny Stuart, Dorus, Paul van Vliet, Jasperina de Jong, Wim 
Sonneveld en André van Duin, met als titel: “Als ’t effe kan”. 
De bezoekers worden, zoals altijd, getrakteerd op koffie, 
thee en drankjes. Aanvang 14.30 uur (zaal open 14.00 uur).

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-
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Swaluë straat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 39 - 2009

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 15 september 
en de verdere in week 38 door het college genomen besluiten 
zijn 22 september vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

Werkzaamheden Petrus de Blockstraat

Begin oktober wordt gestart met de werkzaamheden in de 
Petrus de Blockstraat. Er worden 15 parkeerplaatsen aangelegd 
aan de zuidzijde van deze straat om het tekort aan parkeer-
plaatsen te verminderen. Een tekening van het werk wordt op-
gehangen in de hal van het Raadhuis. Voor nadere informatie 
kunt u telefoonnummer 5740183 bellen.

Procedure huwelijk en geregistreerd partnerschap wordt 

vereenvoudigd

Vanaf nu is het eenvoudiger om een huwelijk (ondertrouw) 
of registratie van een partnerschap aan te geven. Zo hoeven 
bepaalde stukken niet meer overlegd te worden. Ook zijn er 
in bepaalde situaties geen leges meer verschuldigd. Er is een 
wetsvoorstel in voorbereiding om de procedure nog verder 
te vereenvoudigen. De gemeente maakt nu vast gebruik 
van de mogelijkheid om een tastbare lastenverlichting voor 
de burger te realiseren. Meer informatie staat op www.
zandvoort.nl.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert dinsdag 29 september 2009. Op 
de agenda staat:

1. Opening
2. Loting
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Vaststellen agenda
5. Hamerstukken:
a. Vaststellen gewijzigde GBA-verordening
b. Geheimhouding
6. Bestemmingsplan Middenboulevard
7. Metropoolregio Amsterdam
8. Aanvraag eenmalige subsidie Zandvoorts Mannenkoor
9. 2e Parkeergarage Louis Davidscarré
10. Vergaderrooster 2010

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. 
U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-
finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren 
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten 
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en 
zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadver-
gadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden 
door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9) en op internet via 
de gemeentelijke website.

Commissie Projecten en Thema’s

De geplande Commissie Projecten en Thema’s van  30 septem-
ber 2009 gaat niet door.

Schoonmaak GFT-containers

Van 28 september t/m 2 oktober 2009 worden de GFT-rol-
emmers schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als 
het legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen 
staan totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan 
ook na 17.30 uur zijn. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Haltestraat 13-15-17, bouw van een restaurant, twee win-
kels en 6 appartementen, ingekomen 14 september 2009, 
2009-152Rv2efase.
- Burg.Engelbertsstraat 60, plaatsen dakkapel, ingekomen 15 
september 2009, 2009-153Lv.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Koninginneweg, tussen de busbaan en de kerk, aangevraagd 
27 augustus 2009, 8 iepen, overlast door hun wortels en groot-
te, met herplantplicht, zaaknr:2009-6045.
- Lorentzstraat 299 t/m 529, aangevraagd 11-09-2009, 8 popu-
lieren, de bomen nemen veel zonlicht weg en veroorzaken scha-
de door hun worteldruk, met heplantplicht, zaaknr:2009-6321.
- Lorentzstraat 301 t/m 387, aangevraagd 11-09-2009, 5 iepen, 
de bomen nemen veel zonlicht weg hierdoor zijn de bomen in 
het verleden te veel gesnoeid waardoor de vorm is verdwenen, 
met herplantplicht, zaaknr:2009-6324.
- Lorentzstraat 52 t/m 1488, aangevraagd 11-09-2009, 3 populie-
ren en 6 iepen, de bomen geven veel overlast door hun grootte 
en staan te dicht op de gevel en veroorzaken veel worteldruk, 
met herplantplicht, zaaknr: 2009-6322
- Taxuslaan 12, aangevraagd 01-09-2009, 3 eikenbomen, aan-
getast door de honingzwam, één boom is al dood, met her-
plantplicht, zaaknr:2009-6112

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-
gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-
mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk 
kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Kapvergunning verleend 

- Parnassialaan 12, één den in de achtertuin, kan gevaar ople-
veren bij storm, zaaknr:2009-3804

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen 
hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaand besluit 
in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Be-
stuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen 
van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een 
schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president 
van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft 
bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen bij de president van de 
rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient ver-
gezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift. Voor het 

indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt 
griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- Spoorbuurtstraat ongenummerd, verzonden 21 september 
2009, 2009-004Rv1e fase

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met 
vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief 
aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de wer-
king van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed 
kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.
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De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

BreinbrekerBreinbreker
Breinbreker Breinbreker

 JJ   B   AFB  
    x   =    
  x   +   -  
  G   HF   HK  
    +   =    
             
  FF   BA   AAE  
    +   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

4 pangasiusfilets van 150 gr,
sap van 1/2 citroen,

250 gr stevige hand-
appelen (Jonagold of Cox),

4 eetlepels olijfolie,
1 grote ui, gesnipperd,

1 volle eetlepel milde 
Indiase currypasta,

1 eetlepel suiker,
50 g bloem.

Bereiding:
Besprenkel de pangasiusfilets met citroensap en wrijf ze in met zout en peper. Laat ze zo 
even liggen. Maak de appels schoon en snijdt ze in blokjes. Verhit 2 eetlepels olie in een 
pan met een dikke bodem en fruit de ui zachtjes glazig. Schep de currypasta en de appel 
erdoor en bak het geheel 2-3 minuten. Voeg 2-3 eetlepels water toe en smoor de appel 
in nog 4-5 minuten zachtjes net gaar, de stukjes mogen niet tot moes koken. Breng de 
curry op smaak met suiker, zout en peper. Wentel de pangasiusfilets door de bloem en 
schud de overtollige bloem eraf. Verhit 2 eetlepels olie in een koekenpan en bak de vis in 
6-8 minuten knapperig bruin en gaar. Serveer de pangasiusfilets op warme borden en 
schep de appelcurry erover. Serveer met basmatirijst en sugar snaps. 

Variatietip: Vervang de appel in het seizoen door 250 gr schone en in stukjes gesneden 
rabarber. Laat de stukjes rabarber eveneens niet tot moes koken. In plaats van pangasi-
usfilet kunt u ook tilapiafilet of roodbaarsfilet gebruiken.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

k
o

o
k

ru
b
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e

k

Pangasiusfilet met appelcurry
Hoofdgerecht voor 4 personen

   9 25         9 9

 5 4 1     13 19\7 3 4

 9 5 4 20 13\19 7 1 6 5

   26 5 3 8 6 4 27  

   15 8 2 5 17\12 5 7  

   12 7 5 9\19 8 2 9  

   13 12\28 6 2 9 7 4 12

 24 8 5 4 7   13 5 8

 12 5 7       6 2 4

 33 x 5 = 165

 x   +   -          
 2 + 46 = 48
         
 =   =   =   
 66 + 51 = 117

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

Dier van de Week
Wat een prachtige verschijning, die Bo! Een 
Duitse herder reu van een jaar of 3. Hij is helaas 
een oude bekende. Bo is in eerste instantie binnen-
gebracht als zwerver. Hij is geplaatst bij mensen 
met andere honden en dat ging best goed. Helaas 
ging Bo zich een beetje misdragen: achter katten 
aangaan, niet meer leuk doen tegen andere hon-
den. En Bo is natuurlijk niet de kleinste en dan is 
hij niet zo goed meer te houden. Uiteindelijk is dat 
de reden geweest van afstand, omdat hij door de vrouw des huizes niet meer te houden 
was, en daardoor niet de beweging kreeg die hij nodig had.  Bo is een energieke hond, 
die veel moet rennen. Omdat hij niet sociaal is met soortgenoten is dat natuurlijk een 
probleem met het uitlaten. We zoeken dan ook een baas voor Bo, die hem aankan en 
die met hem op cursus wil gaan. Iemand met veel tijd voor hem en het liefst met een 
groot terrein. Dat zijn wel veel eisen, maar het is niet de makkelijkste hond, gelukkig wel 
bijna de mooiste, dus er zal vast wel iemand zijn die voor Bo valt, met zijn bijzondere 
karakter en al!
Kom kennis maken in het asiel in Zandvoort, Keesomstraat 5, geopend van maandag tot 
en met zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Meer informatie kunt u krijgen via tel 
023-5713888 of op www.dierentehuiskennemerland.nl.

Het Zandvoorts Mannenkoor maakte vorige week een 
koorreis naar Luxemburg en België, waaraan een aantal 
optredens verbonden was. Een daarvan was vrijdagmid-
dag op het Maastrichtse Vrijthof. Het plaatselijke publiek 
kon de tien gezongen liederen hoogst waarderen van de 37 
Zandvoortse zangers. 

Een dag later werd de Duitse 
plaats Trier bezocht waar de 
zogenaamde Oogstfeesten 
in volle gang waren. Op een 
wegens de feesten volle 
Hauptmarkt werd tijdens 
een optreden van ruim 30 
minuten een zeer gevari-
eerd programma gezongen. 

Zandvoorts Mannenkoor maakt

internationale koorreis 

Het toegestroomde publiek 
reageerde zeer enthousiast. 
Kort na dit optreden heeft 
het koor vol verve een meer 
klassiek repertoire gezongen 
in de basiliek van Trier, waar-
in het een komen en gaan 
was van zeer veel toeristen-
groepen onder leiding van 

een gids tijdens een stads-
wandeling. 

Zondag stond het zingen 
van de Deutsche Messe 
van Schubert, tijdens de 
Hoogmis in de Kathedraal 
van Luxemburg, op het pro-
gramma. Onder begeleiding 
van de plaatselijke organist 
werden de liederen met volle 
overgave gezongen en klonk 
er, bij uitzondering, aan het 
einde van de Mis en na het 
dankwoord van de priester 
richting het koor een over-
weldigend applaus van de 
kerkgangers. Het geplande 
optreden op de Grote Markt 
te Brussel kon in verband 
met de autoloze zondag 
geen doorgang vinden.

Het Zandvoorts Mannenkoor 
heeft zich in de bezochte 
plaatsen goede ambassa-
deurs van Zandvoort ge-
toond en onze badplaats op 
de kaart gezet bij zowel het 
publiek als de autoriteiten.

Het mannenkoor in de Basiliek van Trier
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Paddle-out voor Marcel R.

Eerbetoon aan een overleden surfvriend

Marvin Martina in zijn vorige Lions-periode

paddle out

Vorige week donderdag kwamen familie en vrienden bijeen om een ‘paddle-out’ te ma-
ken voor de vorig jaar overleden surfer Marcel R. Een paddle-out is in de surfwereld een 
eerbetoon ter nagedachtenis aan een overleden surfer. Deze traditie bestaat wereldwijd.

Zaterdag vrij rijden op Circuit Park Zandvoort

Lions heren versterken zich

autosport

basketbal

Zelf eens een aantal ronden op het circuit van Zandvoort 
rijden is een wens van vele raceliefhebbers. Komende 
zaterdag, 26 september, organiseert de Rensportschool 
Zandvoort het vrij rijden. Met je eigen auto over het asfalt 
scheuren zonder geflitst te worden? Met Vrij Rijden op Cir-
cuit Park Zandvoort is het mogelijk.

Het vlaggenschip van de herenafdeling van The Lions heeft 
zich de afgelopen zomerstop behoorlijk versterkt. Powerfor-
ward Marvin Martina is weer terug en guard Paul Wessels 
maakte met hem de overstap van Akrides, dit seizoen spe-
lend in de promotiedivisie, naar Zandvoort.

De financiële drempel is 
door de organisatie van Vrij 
Rijden laag gehouden. Tegen 
betaling van € 25 kan men 
20 minuten op het circuit rij-
den. Er gelden wel strakke re-
gels met betrekking tot het 
dragen van helmen, aantal 
passagiers per auto en vlag-

Ook oud-Loins speler Alain 
Clark heeft zich weer aan-
gemeld en zal, als het in zijn 
schema te pas komt, weer 
op de Zandvoortse basket-
balvloer te bewonderen zijn. 
Datzelfde geldt voor een an-
dere oud-speler, Philip Prins. 
Hij hoopt zijn drukke baan te 
kunnen combineren met het 
basketbal. Door deze ‘nieuwe’ 
spelers ontstaat langzamer-
hand weer het vriendenteam 
dat tijdens de juniorentijd 
dood en verderf zaaide op de 
regionale basketbalvelden. 
Overgekomen van de U20 is 
‘youngster’ Roy Fijma, een 
snelle spelverdeler die een 
goede pass combineert met 
een spatzuiver schot. Robert 
ten Pierik, Ron van der Meij, 
Niels Crabbendam en Bart van 
der Storm zijn overgebleven 
van het team van vorig jaar. 
Gezien de potentie die er in 
dit team zit, zou het zomaar 
titelkandidaat nummer 1 kun-
nen zijn. De heren spelen hun 
eerste thuiswedstrijd op za-
terdag 26 september om 20.15 
uur tegen Racing Beverwijk 2.

Dames
Bij de dames, die in de eerste 

signalen. Daarnaast wordt 
er afhankelijk van ervaring 
en voertuig in verschillende 
divisies gereden.

Er kan gereden worden in 
de volgende klassen. In de 
Toerklasse rijden standaard 
straatauto’s, al dan niet ver-

rayonklasse zijn ingedeeld, 
zijn er ten opzichte van het 
team van vorig seizoen, al-
thans op papier, geen mu-
taties. Of het moet zijn dat 
Tessa de Boer weer terug is 
van ‘down under’ en haar 
basketbalschoenen weer 
aan heeft getrokken. Coach 
Richard Koper kan dus over 
een volledige selectie be-
schikken maar meer ook 
niet. Door allerlei oorzaken 
heeft het bestuur van The 
Lions moeten beslissen om 
het tweede damesteam 
terug te trekken voor het 
komende seizoen. Invallers 
heeft Koper dus niet, of het 
zou uit de meisjes U18 moe-
ten zijn. De eerste thuiswed-
strijd voor de Zandvoortse 
dames is eveneens op 26 
september. Zij spelen dan 
om 18.30 uur tegen FAC, dat 
waarschijnlijk weer als de 
grote titelkandidaat moet 
worden beschouwd, in de 
Korver Sporthal. 

De Zandvoortse Courant zal 
de basketbalwedstrijden 
van de beide vertegenwoor-
digende teams weer voor u 
gaan volgen.

Open dag manege RückertRuime zege voor SV Zandvoort zaterdag

Lions Golfdag op de Kennemer

Maurice Moll haalt uit voor de 0-1

 Lokale bevolking bij een waterput in Bangladesh

‘Paajtje jijden’

paardensportvoetbal

golf

Zaterdag konden belangstellenden een dagje in de keuken 
kijken bij manege Rückert aan de Heimanstraat. Eigenaar 
William Rückert wilde met de open dag kinderen en hun 
ouders kennis laten maken met zijn bedrijf. 

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft afgelopen weekend een klinkende overwin-
ning geboekt op het nog puntloze Monnickendam. Vooral de tweede helft van onze 
plaatsgenoten maakte het verschil. Na een ruststand van 0-2, werd het uiteindelijk 0-5. 

Alweer voor de negende keer organiseerde de Lionsclub 
Zandvoort (Liza) een golfsponsordag op de fraaie banen 
van de Kennemer Golf & Countryclub. In totaal 27 flights, 
die door diverse bedrijven waren ‘ingekocht’ voor € 950,- 
per flight, gingen via een gunshot door de baan en zorgden 
daarmee ervoor dat dit evenement een aanzienlijk bedrag 
opleverde voor het kansarme kind. 

Een groot aantal Zandvoor ters 
en hun met name kleine kroost 
had de moeite genomen om 
naar de manege te gaan en 
werd niet teleurgesteld. Veel 
demonstraties waren er te 
volgen en alle stallen werden 
wagenwijd, uiteraard alleen 

Zandvoort had wat goed te 
maken na het thuisdebacle 
van vorige week tegen CSW. 
Boy de Vet stond weer bles-
surevrij onder de lat en dat 
scheelt een slok op een bor-
rel. Scout Frits Keur had toen 
de gastheren aan het werk 
gezien in Amstelveen en had 
trainer Pieter Keur enkele 
goede adviezen gegeven. Zo 
stond er een versterkt mid-
denveld en waren er eigenlijk 
maar drie verdedigers. Dat 
dit in eerste instantie goed 
uitpakte bleek na 2 minuten. 
Nigel Berg plaatste de bal van-
af rechts in de doelmond waar 

voor de gasten, geopend. De 
(kleine) kinderen konden een 
ritje op een pony maken en 
dat was natuurlijk dolle pret. 
“Mama, ‘paajtje jijden”, was 
dan ook een veel gehoorde 
tekst. Rückert kon terugkijken 
op een geslaagde dag.

het leer nog weggewerkt kon 
worden maar... pal in de voe-
ten van Maurice Moll die mee-
dogenloos uithaalde en de 0-1 
kon aantekenen. Na de aftrap 
pakte die snelle voorsprong 
voor Zandvoort niet goed uit 
en moest het achteruit gaan 
voetballen. Monnickendam 
kreeg het betere van het spel 
met daardoor enkele kansen 
die echter allemaal verklun-
geld werden. Tegen het ein-
de van de eerste helft kreeg 
Zandvoort steeds meer grip 
op de wedstrijd en kwam het 
een aantal keren gevaarlijk 
voor het doel van keeper Rob 

Sanders. Vlak voor rust deelde 
Moll de genadestoot uit. Uit 
een halve draai vond hij de 
touwen en verdubbelde de 
Zandvoortse voorsprong, 0-2.

Na de thee ging Zandvoort een 
stuk beter spelen. Het midden-
veld functioneerde weer en in 
de 54e minuut was het ander-
maal raak. Een steekpass van 
Max Aardewerk in de ruimte 
achter de Monnickendamse 
verdediging was ‘kaasie’ voor 
aanvoerder Remko Ronday 
die zijn ploeg nog meer lucht 
gaf, 0-3. Nog geen 5 minuten 
later kon Ronday van een-

zelfde situatie gebruikmaken 
en scoorde zijn tweede tref-
fer van de dag, nu op aange-
ven van invaller Paul van der 
Oord. Diezelfde Van der Oord 
had misschien wel de mooiste 
treffer van deze wedstrijd in 
huis. Op (weer) een steekpass 
kwam hij alleen voor doelman 
Sanders. “Ik dacht, zal ik nu in 
één keer schieten of zal ik hem 
breed leggen. Ik koos voor het 
eerste en ik moet eerlijk zeg-
gen dat ik niet wist dat ik met 
links zo hard kon schieten. 
Hij zat er lekker in”, was zijn 
nuchtere commentaar na af-
loop. Het gelijk had hij aan zijn 
zijde want met een snoeihard 
schot liet hij Sanders voor 
de vijfde keer de gang naar 
het net maken. Met nog een 
kwartier te gaan probeerden 
de gastheren nog om de eer te 
redden maar de Zandvoortse 
verdediging stond pal en hield 
de nul in huis.

Komende zaterdag speelt 
SV Zandvoort thuis tegen 
Amstelveen Heemraad dat 
thuis met 0-3 de eer aan ZOB 
moest laten. Andere uitslagen 
2e klasse A: CSW - HBOK: 4-2; 
Kennemerland - Marken: 0-0; 
Voorland - Overbos: 2-2 en 
HCSC - Castricum: 1-5.

Administratiekantoor K. Willemse
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & 
 Henk Bluijs
Café Koper
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
D66 Zandvoort
Dakcentrale
De Salon
Dierenarts Dekker
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Dr. E.B.J. van Nieuwkerk
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Harocamo 

adverteerders
J. van Egmond
Jan Drommel
Kennemer Real Estate
Kings & Queens
Koene Cleaning Service
Kunsthandel ARTATRA
Music Store
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Pluspunt
Pure & Simple
Riche aan Zee
Sea Optiek
Smulhouse Allessandro
Stolk Travel B.V.
Stox
Studio 118 Dance
Telebiertje 
Thai Paap Strandpaviljoen 17
Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
VVV Zandvoort
Zandvoort Optiek

De datum was natuurlijk niet 
toevallig gekozen, het was 
zijn geboortedag. Ondanks 
de wat hoge deining is het 
toch gelukt om op de surf-
boards in een kring een mi-
nuut stilte in acht te nemen. 
Op deze manier werd hij door 
de ‘surfdudes’ in gedachten 
gehouden. Tevens werd er in 
strandpaviljoen Que Passa 
een film van Marcel met zijn 
verrichtingen getoond die 
zowel grappig als zeer emo-
tioneel was. De film werd 
gemaakt en samengesteld 
door Miryam Faken.

Liza is in 1965 opgericht door 
Fetze Joustra. Na zijn over-
lijden nam zijn zoon, Pieter 
Joustra, het stokje over. Pieter 
is zelfs tot twee keer toe lan-
delijk gouverneur/voorzitter 
geweest. De Stichting Lions 
Helpen Kinderen, die in 1974 
door Liza werd opgericht, 
helpt kinderen in nood; zowel 
kinderen in de regio als in ont-
wikkelingslanden.

Tevens werd een loterij ge-
houden ten behoeve van de 
Stichting Max, die kinder-
sterfte bestrijdt met klein-
schalige drinkwaterprojecten 
in Bangladesh. De combinatie 
van drinkwatervoorzienin-
gen, latrines en voorlichting 
is, in samenwerking met de 

lokale bevolking, de meest 
efficiënte manier om ziektes 
te bestrijden en kinderen een 
toekomst te geven. De totale 
opbrengst van deze dag be-
droeg € 20.000 netto!

Er werden fraaie prijzen, die 
belangeloos ter beschikking 
waren gesteld, uitgereikt. 
De teamprijs ging naar NPM 
Capital (107 stablefordpun-
ten), de individuele prijs naar 
Keesjan Cordia (44 p.), de ne-
ary was voor Joop Keislair, de 
Longest drive heren was voor 
Louis Hultscher (347 meter!) en 
de Longest drive dames voor 
Sherryl Sveiven. Volgend jaar, 
het tweede lustrum, zal deze 
wedstrijd voor het goede doel 
beslist weer worden gespeeld.

www.sportinzandvoort.nl

laagd en voorzien van brede 
wielen en sportstoelen, en 
is bedoeld voor zowel de be-
ginnende als de gevorderde 
circuitrijder. Niet toegestaan 
zijn een rolkooi, raceonder-
delen of het uiterlijk van een 
raceauto. In de Sportklasse 
rijden sportieve en ervaren 
circuitrijders. Hun auto’s 
zijn straatauto’s met of zon-
der aanpassingen. Het mag 
ook een lichte cursusauto 
zijn. Volbloed raceauto’s zijn 
niet toegestaan. Ten slotte 
de Super Sportklasse. Die is 
bedoeld voor snelle en er-

varen circuitrijders die goed 
kunnen inhalen of ingehaald 
worden. Zij rijden in straat-
auto’s die zijn aangepast, 
met snellere cursusauto’s of 
met GT’s. Echte raceauto’s 
worden uiterst beperkt en 
slechts met toestemming 
van de organisatie toegela-
ten! 

De dag begint om 09.00 uur 
en is om 17.00 uur afgelopen. 
Het inschrijven is 1 uur voor 
aanvang van de eerste sessie. 
Meer informatie vindt u op 
www.vrijrijden.nl.

Eerste ronde Fier Open voor Van Honschoten

Hans van Honschoten heeft op de 9e afgeslagen

golf

Hans van Honschoten heeft de eerste ronde van het Fier 
Open, het golftoernooi van café Fier, gewonnen. Op de 
baan van Open Golf Zandvoort haalde hij 38 Stableford-
punten, één meer dan de winnaar van het Zandvoort Open 
van dit jaar, Hans Kerkman. 

Jules Fransen jr. won met 35 
punten de derde prijs. Beste 
dame was Roos de Haan met 
32 punten die zich als enige 
vrouw bij de eerste 20 meldde.

De 48 spelers troffen het met 
de klimatologische omstan-
digheden en derhalve een 
bijna perfecte baan. De strijd 

was heftig want als beloning 
gaan de eerste 20 spelers 
vanuit de eerste ronde, op de 
baan van de Kennemer Golf & 
Country Club strijden voor de 
titel. Deze wedstrijd wordt op 
2 november aanstaande ge-
speeld op een van de mooiste, 
zo niet de mooiste, linksbanen 
van Europa.
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Opnieuw ruime winst voor SV Zandvoort zaterdag

Zondagelftal moet zevenklapper incasseren

Jorrit Schmidt houdt stijlvol zijn doel leeg

voetbal - zaterdag

voetbal - zondag

De zaterdagvoetballers van SV Zandvoort beginnen zo 
langzamerhand warm te draaien. Na de ruime winst vo-
rige week bij Monnickendam, konden onze plaatsgenoten 
opnieuw een fraaie overwinning op hun conto schrijven. 
Amstelveen Heemraad werd thuis met 4-0 verslagen.

Het eerste zondagteam van SV Zandvoort heeft in Vijfhui-
zen een zevenklapper van het plaatselijke DSOV moeten 
incasseren. Een doelpunt kwam zelfs van een Zandvoortse 
voet. Onze plaatsgenoten kwam zelf niet verder dan een 
magere twee doelpunten, 7-2.

Aanvankelijk werd een beetje 
tegen Amstelveen op geke-
ken want zij waren immers 
na de eerste twee wedstrij-
den de ongeslagen koplopers, 
die pas vorige week hun eer-
ste nederlaag leden. Dat dit 
niet nodig was bleek al snel. 
Het eerste kwartier moes-

Het boven Zandvoort staan-
de DSOV had geen kind aan 
het elftal van coach Marcel 
Paap. Alles lukte bij het 
team van trainer Stefan 
Spruijt, dat voor de tweede 
keer in drie wedstrijden de 
volle winst pakte. De coach 

ten de Zandvoorters nog 
uitkijken maar daarna werd 
een steeds grotere druk op 
het doel van Amstelveense 
keeper Henk Hoeksema op-
gebouwd. Enige tegenstand 
van de gasten kwam vanaf 
de rechter vleugel door Levy 
Piquee die het Bas Lemmens 

van Zandvoort was uiter-
aard verre van blij met de 
prestatie van onze plaats-
genoten. 

Toch was de eerste score 
voor Zandvoort. Ferry Boom 
kon al vroeg de DSOV-

af en toe knap lastig maakte. 
Opvallend was de werklust 
van Zandvoort waardoor de 
bal bij balverlies snel weer 
werd veroverd. Het eerste 
Zandvoortse doelpunt kwam 
na een prachtige pass van 
Sebastiaan Kaales op Nigel 
Berg. Die draaide half om zijn 
as en gaf Hoeksema voor de 
eerste keer het nakijken. Die 
1-0 was tevens de ruststand.

Na de thee ging Zandvoort 
op dezelfde voet door. Veel 
mooie combinaties die regel-
matig voor problemen in de 
Amstelveense verdediging 
zorgden waren hiervan het 
resultaat. De 2-0 was slechts 
een kwestie van tijd. In de 61e 
minuut was het weer raak. 
Een voorzet op maat vanaf 
rechts van Max Aardewerk 
vond de blonde krullen van 
Bas Lemmens die de voor-
sprong op zeer fraaie wijze 
verdubbelde. Acht minuten 
later konden de Zandvoortse 
supporters weer juichen. 
Opnieuw een voorzet vanaf 
de rechter kant, maar nu van 

doelman verschalken maar 
nog voor rust hadden de 
gastheren orde op zaken 
gesteld. De rust ging in bij 
een 2-1 stand. Vlak na rust 
wist Raymon Hölzken met 
zijn specialiteit, een vrije 
trap, voor de tweede keer 
de gaolie van de gastheren 
te passeren maar daarna 
was het uit met de pret. 
De thuisploeg begon de 
bal snel rond te spelen, iets 
waar Zandvoort geen ant-
woord op had. Doelpunten 

Winter Endurance 

Kampioenschap

Verdiende winst 

ZSC handbaldames 

autosport

handbal

Op zaterdag 7 november zal met de Zandvoort 500 voor 
de 9e keer het Winter Endurance Kampioenschap weer van 
start gaan. Evenals de afgelopen jaren organiseert het Cir-
cuit Park Zandvoort samen met de DNRT de races voor dit 
kampioenschap.

Het dameshandbalteam van de Zandvoortse Sport Com-
binatie (ZSC) boekte afgelopen weekend een ruime 20-13 
overwinning op het Amsterdamse Aristos. Hiermee heeft 
het team zich knap hersteld van de nederlaag van vorige 
week, in en tegen Muiden.

Na de eerste race zal het twee 
maanden rustig zijn op Circuit 
Park Zandvoort. Afgelopen 
jaren vond de tweede race 
meestal buiten Zandvoort 
plaats, maar door de krediet-
crisis is de ‘uitwedstrijd’ ge-
schrapt. De Nieuwjaarsrace 
staat dit keer op zondag 3 ja-
nuari op het programma. De 
race zal net als de twee voor-
gaande keren gedeeltelijk in 
het donker worden verreden. 
De vieruur races op 7 februari 
en 7 maart zijn de laatste ra-
ces van het seizoen. De lange 
afstandsraces kennen altijd 
het fenomeen van rijderswis-

Van meet af aan zette de 
Zandvoortse aanval Aristos 
onderdruk. De hoofdstede-
lijke dames moesten in de 
beginfase met zes speelsters 
proberen de Zandvoortse 
aanval af te stoppen. Een kar-
wei dat niet lukte, want na 10 
minuten stond ZSC al op een 
4-0 voorsprong, waaraan de 
hattrick van Romena Daniëls 
een belangrijke bijdrage le-
verde. 

Nadat Aristos volledig was, 
werd ook de weerstand van 
de Amsterdamse dames gro-
ter. Het belette ZSC echter de 
wedstrijd stevig in handen 
te houden en via 7-3 uit te 
lopen naar een ruststand 
van 10-4. Na de pauze ging 
ZSC onverdroten door en liet 

sels tijdens pitstops. Elk team 
dient minimaal drie stops uit 
te voeren, waarbij de banden 
worden vervangen en brand-
stof bijgevuld wordt. 

Het  Winter Endurance 
Kampioenschap trekt naast 
vele fraaie bolides, van 
Porsche 997 GT3 RS tot Saker 
Sportscar en van BMW 120d 
tot Renault Clio Sport, door-
gaans ook vele grote namen 
aan. Zo zijn Jan Lammers, 
Jeroen Bleekemolen, Allard 
Kalff en Tim en Tom Coronel 
vaak terug te vinden op de 
deelnemerslijsten. 

Aristos geen kans ook maar 
een moment in de wedstrijd 
te komen. Via 15-5 en 18-11 
werd uiteindelijk de eind-
stand van 20-13 bereikte. 

ZSC speelde bij vlagen uit-
stekend handbal, waar 
Aristos ook toen ze com-
pleet waren geen afdoende 
antwoord op had. De zege 
van de ZSC dames geeft de 
spelverhouding uitstekend 
weer en is volkomen ver-
diend. Laura Koning was met 
zeven doelpunten de meest 
productieve Zandvoortse 
aanvalster. Lucia v.d. Drift (6), 
Romena Daniëls (4), Naomi 
Caspers, Asia el Bakkelie en 
Kristel Gazenbeek maakten 
de overige Zandvoortse doel-
punten.   

Eerste winst voor ZSC’04Uitmuntende start Lions heren

Lions dames gaan grof onderuit

Miranda Dijkstra wordt zwaar op de huid gezeten

De rebound is voor Marvin Martina

Sander van der Wal geeft aanwijzingen

 

zaalvoetbalbasketbal - heren

basketbal - dames

De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen van ZSC’04 
ging nog verloren, maar afgelopen vrijdagavond wisten ze 
wel de winst te pakken. Gemakkelijk ging het niet, maar 
onze plaatsgenoten hadden over het gehele wedstrijdver-
loop een overwicht op ZOG 2 uit Haarlem.

Het vernieuwde herenteam van The Lions heeft afgelopen 
zaterdag op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt 
waar zij dit seizoen voor staan: niets meer of minder dan 
kampioen worden van de 3e Rayonklasse. De reserves van 
Racing Beverwijk werden met maar liefst 100-53 terug 
naar huis gestuurd.

Het damesteam van The Lions is in de eerste wedstrijd tegen 
titelkandidaat FAC uit Den Helder grof onderuit gegaan. Na 
een sterke eerste helft volgde een slechte tweede waardoor 
de Helderse dames met een 51-86 zege aan de haal gingen.

In de beginfase ging het ge-
lijk op. Coach Marcel Paap had 
de beschikking over Mitchell 
Post en Nigel Berg, die beide 
in het eerste duel nog ont-
braken. De inbreng van deze 
twee spelers was van grote 
waarde voor zijn team. Berg 
nam de eerste Zandvoortse 
treffer voor zijn rekening. De 
Haarlemmers kwamen vrij 
snel daarna weer op gelijke 
hoogte. Na een 1-1 ruststand 
probeerden de Zandvoorters 
met een offensief de tegen-
stander onder druk te zetten, 
wat resulteerde in een goal 
van Jan Zonneveld. Maar op-
nieuw kwam ZOG 2 vrij snel 

Lions heeft vooral in de 
breedte een overduidelijke 
versterking gekregen door 
de komst van Marvin Martina 
en Paul Wessels. Martina, die 
de trainingen leidt en tijdens 
de wedstrijden de tactiek 
bepaalt, had zaterdag twee 
jonge spelers opgeroepen 

weer op gelijke hoogte. Aan 
het eind van de wedstrijd 
nam ZSC’04 definitief af-
stand van hun gasten door 
een doelpunt van Berg en 
kort daarna een van Post. De 
Haarlemmers deden in de 
slotminuut nog iets terug, 
maar met 4-3 was de eerste 
winst een feit.

Coach Marcel Paap toonde 
zich na afloop tevreden. 
“Over de hele wedstrijd was 
deze winst terecht. Eigenlijk 
wist ik het al toen we met 
1-0 voorkwamen dat we deze 
wedstrijd gingen winnen”, al-
dus Paap.

en ook laten debuteren. De 
meest opvallende, gezien 
zijn leeftijd, was het pas 
16-jarige talent Lars Leferink 
en de andere was de vanuit 
de jeugd doorgestroomde 
Roy Fijma. Martina over zijn 
keuze: “Duidelijk twee talen-
ten en gezien het verloop 

van de wedstrijd hebben 
zij lang kunnen spelen en 
dat was echt niet verkeerd! 
Fijma kwam tot 6 punten en 
Leferink tot 5.” 

De sterkste opstelling begon 
uiteraard aan de wedstrijd 
en dat bleek ook na het eer-
ste kwart toen er al een gat 
van 16 punten was geslagen, 
25-9. Snelle breaks en goede 
afstandschoten waren daar 
debet aan. Ook het tweede 
kwart was voor Zandvoort zei 
het dat Beverwijk wat meer 
tegengas gaf. De ruststand 
was dan ook 44-25. Na rust 
gingen onze plaatsgenoten, 
met de twee debutanten in 
de ploeg, onverdroten door 
en bouwden de voorsprong 
in het derde kwart met 18 
punten uit. Toen ook nog het 
laatste kwart met een verschil 
van 12 punten in Zandvoorts 
voordeel eindigde, was de 
eindstand van 100 tegen 53 
snel verklaard.

Martina was na afloop uiter-
aard een gelukkig man. “Zo, de 
eerste overwinning is binnen 
en heeft een goed gevoel ge-

geven. Vooral omdat ik weet 
dat we nog veel beter kun-
nen spelen. Als Paul Wessels 
zijn draai heeft gevonden dan 
wordt het pas echt leuk! Ron 
v.d. Meij was onder het bord 
weer niet af te stoppen en het 
was mooi om te zien dat Roy 
Fijma en Lars Leferink zo lek-
ker mee kunnen komen. Het 
was behoorlijk wennen aan 
de vrijheid die je in deze klas-
se krijgt, maar ben wel weer 
blij om terug te zijn. Lekker 
spelen voor familie, vrienden 
en een enthousiast publiek. 
Hopelijk gaan we er een goed 
jaar van maken en staat we 
aan het einde van de rit op 1. 
Heb het idee dat we de mees-
te tegenstand uit de hoek van 
SVU zullen krijgen, maar we 
gaan het zien”, zei hij. 

Komende zaterdag spelen de 
heren uit in de Heemsteedse 
Groenendaalhal tegen HOC. 
Die wedstrijd begint om 20.15 
uur. Topscores Lions: Marvin 
Martina 33; Ron v.d. Meij 24; 
Robert ten Pierik 10 punten. 
Fijma maakte er 6 en Leferink 
5. Philip Prins maakte het 
100e punt.

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
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Berg, viel perfect voor de voe-
ten van de ingekomen Patrick 
van der Oord die de bal voor 
het inschuiven had en dat 
ook deed, 3-0. Misschien wel 
de mooiste goal van de wed-
strijd kwam van de voeten 
van Aardewerk. Subliem aan-
gespeeld door een niet zelf-
zuchtige Maurice Moll zette 
hij zijn tegenstander met 
twee wereldschijnbewegin-
gen op het verkeerde been 
en passeerde Hoeksema voor 
de vierde en laatste keer. Een 
prachtige overwinning van 
een zeer hecht en collectief 
spelend Zandvoort!

Volgende week zaterdag 
komt de verrassende kop-
loper ZOB, die thuis met 
2-1 won van Voorland, naar 
Zandvoort. Zij hebben alle 
wedstrijden tot nu toe ge-
wonnen. Die wedstrijd be-
gint om 14.30 uur. Overige 
uitslagen 2e klasse A: HBOK 
– Monnickendam: 6-0; 
Overbos – Kennemerland: 
2-1; Marken - HCSC: 5-0 en 
Castricum – CSW: 0-2.

bleven dan ook niet uit met 
als gevolg een 7-2 nederlaag 
voor de zondagvoetballers. 

Komende zondag moet 
het elftal van Paap het tuis 
tegen VVC opnemen dat 
vorige week thuis met 3-1 
van Terrasvogels won. Deze 
wedstrijd op Duintjesveld 
begint om 14 .00 uur. 
Overige uitlagen 5e klasse 
D: THB – Vogelenzang: 1-0; 
DIO – Waterloo: 0-0 en HYS 
– DIOS: 4-2. Geel Wit was vrij.

De eerste helft had voor 
Zandvoort een redelijk be-
gin. Weliswaar werd het 
eerste kwart met 9-16 afge-
sloten maar in het tweede 
was er evenwicht tussen 
de beide ploegen (19-19). 
“Wat er daarna gebeurde 
weet ik echt niet en ik snap 
er dan ook niets van. Alles 
wat er fout kan gaan, ging 
ook fout. We maakten in de 
tweede helft nog maar 23 
punten, terwijl FAC er maar 
liefst 51 maakte, en dan zat 
hun sterkste speelster met 
een zware knieblessure nog 
aan de kant te kijken”, zei 
een teleurgestelde coach 

Richard Koper na afloop. Hij 
had niet meer dan gelijk. De 
Zandvoortse dames zaten 
helemaal niet in de wed-
strijd. Met name het derde 
kwart, berucht voor veel 
Zandvoortse teams, konden 
onze plaatsgenoten de bas-
ket nauwelijks vinden en 
scoorden een beschamende 
7 punten. Die ‘oogst’ werd in 
het laatste kwart verdub-
beld (16) maar de tegen-
standsters maakten er nog 
11 meer. 

Komende zaterdag spelen 
de dames in Amsterdam te-
gen Harlemlakers.

www.sportinzandvoort.nl

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte 
houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Ondanks dat de weergoden besloten om mee te doen met hun ‘kunstwerk’ windkracht 9, 
kan de organisatie van BKZandvoort terugkijken op een zeer succesvolle Kunstkracht 12.  
Door het hele dorp stonden kunstig versierde en beschilderde koffers als wegwijzers. De 
kunstroute langs de 36 kunstenaars die meededen aan de kunstroute ‘Gestrande koffers’ 
werd door meer dan 800 kunstliefhebbers bezocht. 

Plaatsgenoot Robin Koopman (44) is gekozen tot Die-
renheld van het Jaar. Hij kreeg via internet de meeste 
stemmen achter zich voor de actie in februari van dit 
jaar die een kleine hond het leven redde. 

Stormachtige Kunstkracht 12 Dierenheld van het Jaar:
Robin Koopman

Meijer het portret van Toonen 
op had geschilderd. Na het of-
ficiële gedeelte werd de ver-
nissage muzikaal vervolgd 
met een geweldig optreden 
van Nien Besselink en Sjoerd 
Brouwer. Na de pauze droeg 
Ada Mol een speciaal voor 
deze gelegenheid gemaakt 
gedicht voor. Tijdens het be-
zichtigen van de gezamen-
lijke tentoongestelde kunst 
van 13 kunstenaars kon men 
tevens genieten van de heer-
lijke muziek van Papa Louigi 
alias Louis Schuurman en zijn 
vrienden.

5 237 11Actueel Actueel Cultuur Actueel
Korendag weer
groot succes

Lachen op de
lange latten

Thys Ockersen
lanceert film
over Zandvoort

Twee punten
verspeeld in
blessuretijd
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Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
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Zandvoortse 

De Mannetjes
Middenboulevard 

wordt daadkrachtig 
aangepakt

‘Te beginnen met 
een nieuwe Sissi’

Directeur Frank Dales van de 
Dierenbescherming maakte 
zondagavond tijdens het 
Vergeten Dieren Gala in de 
Rode Hoed in Amsterdam 
bekend dat de verkiezing dit 
jaar een nek-aan-nekrace 
was, maar dat Robin met 
vijfentwintig procent van 
de duizenden uitgebrachte 
stemmen had gewonnen. 
Aan de uitverkiezing is een 
prijs van € 7.500 gebonden.

Het beest was in het meer-
tje aan de Frans Zwaanstraat 
door het ijs gezakt en werd 

Getooid met de mooie ca-
talogus met plattegrond en 
het overzichtswerk van de 
BKZandvoort-leden en de 
gastexposanten, liepen de 
kunstminnaars duidelijk her-
kenbaar door het dorp. Soms 
alleen of gezellig met een 
groepje werd de looproute 
uitgestippeld. Vaak ontmoette 
men op het kunstpad dezelfde 
personen. Er werd een praatje 
over de kunstwerken gemaakt 
of men gaf elkaar een tip om 
‘ook daar’ eens langs te gaan. 

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 41: 
• zonnekorn, donker volkoren 
 met zonnepitjes 
 en lijnzaad  € 2,50
• 3 zonnekorn bollen € 2,50 

week 42: 
• Poesta, donker volkoren, 
 knapperig, 
 zonder hele korrel € 1,25
• 4 gevulde koeken € 4,95

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één van 

onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

Plannen voor 2010? 

Geef evenementen nu door! 

Paul Olieslagers overhandigt Toonen zijn eigen ‘gestrande koffer’  | Foto: Rob Bossink Robin Koopman is trots op zijn verkiezing

vervolg op pagina 3

door een kwade zwaan be-
laagd. Koopman bedacht 
zich geen moment en schoof 
op zijn buik over het dunne 
ijs. Toen hij er doorheen 
zakte ging hij wadend door 
het ijskoude water door met 
zijn actie en bracht de kleine 
viervoeter weer veilig aan de 
kant.  Deze reddende actie 
heeft hem tot Dierenheld 
van het Jaar, een verkie-
zing van de Nederlandse 
Dierenbescherming, op-
geleverd. Namens de 
Zandvoortse Courant van 
harte proficiat!

door Nel Kerkman

Op vrijdagavond 2 oktober 
opende wethouder Gert 
Toonen in het Ge meen-
schapshuis Kunst kracht 12. 
Daarvoor had BK Zandvoort 
voorzitter Paul Olie slagers 
in zijn welkomstwoord alle 
aanwezigen op zijn bekende 
humoristische wijze verteld 
waarom men niet genoeg kan 
krijgen van kunst. Olieslagers 
overhandigde Toonen een 
van de vele ‘gestrande kof-
fers’, waar tot verrassing van 
een ieder kunstenaar Mona 

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Bij aankoop van een
Varilux bril een

Rembrandt Experience
Box cadeau

Nieuw in Zandvoort!
Nu spectaculaire Thailand 

aanbiedingen
Kijk nu op 

www.thailand-travel.nl 
Of bel 023-5712030.

Bezoekadres: Hogeweg 56 D
2042 GJ  Zandvoort Grote Krocht 25                    Tel. 023-5714404

Onze winkel krijgt een nieuw jasje!!

17 oktober uitverkoop

19 t/m 24 oktober gesloten

maandag 26 oktober weer open!

10 oktober NVM
Open huizen route

Zie de advertenties
in deze krant
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Opnieuw staan we op Schip-
hol. Dit keer gaat het wat 
verder weg met de reis. Suri-
name. Met zoon en vriendin 
staan we in een lange rij. 
Wachten tot de koffers wor-
den gewogen. We vliegen 
ditmaal met de KLM. Dat be-
tekent: ‘Ki-Lootje-Meer-Mag’. 
Tenminste, dat lijkt zo als we 
om ons heen kijken.Tjonge, 
wat sleept een mens toch 
mee?
Vóór ons in de rij staat een 
aardige dame. Haar attente 
vriend sjouwt met de koffer. 
Deponeert het gevaarte op de 
band van de incheckbalie. Zelf 
heeft hij slechts een flinke tas 
bij zich. Meer niet. De balie 
medewerkster kijkt streng 
naar de dame: “Deze koffer 
is te zwaar mevrouw. Hij is 
ver over het gewicht”. “Maar 
mijn vriend heeft maar wei-
nig”, protesteert het meisje,  
“samen hebben we echt niet 
meer dan 50 kilo.” De mede-
werkster schudt heftig van 
nee: “Regels van de ARBO 
wet. Het gaat tegenwoordig 
per persoon. Dit is uw koffer. 
U moet er maar wat uit halen. 
Regels zijn regels”.
Zuchtend maakt ze haar 
koffer open. Haalt vier spits-
kolen én een grote, plastic 
doos uit haar bagage. Vriend 
kijkt knorrig de andere kant 
op. Zo van: Hier-hoor-ik-
niet-bij! Grinnikend kijkt de 
lange rij wachtenden toe. 
Leedvermaak? Vast wel. 
Gelukkig kan alles bij haar 
vriend in de koffer. Die nog 
steeds doet of hij er niet bij 
hoort. Echtgenoot helpt haar 
even. Probleem opgelost.
In het vliegtuig zit het aardige 
meisje met ‘overgewicht’ in de 
stoel vlak naast me. “Erg hè?” 
fluistert ze zacht, “mijn vriend 
schaamde zich dood. Maar die 
spitskolen zijn voor mijn moe-
der in Paramaribo. Ze is vege-
tarisch en vindt de groente uit 
Holland zó lekker”. Ach, KLM, 
Ki-Lootje-Meer-Mag, 
toch? “Die zal ik ont-
houden”, schatert ze 
vrolijk. Ruim acht uur 
later landen we veilig 
op het snikhete vlieg-
veld van Zanderij.

cartoon Hans van Pelt

Kilootje meer
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten dankbetuiging

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
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waterstanden

Dit jaar was het een groot 
voordeel dat de expositie-
ruimtes van de kunstenaars 
dicht bij elkaar in het cen-
trum van Zandvoort te vin-
den waren. Vooral zaterdag 
bleek de aanwakkerende 
storm het bezoekersaantal 
te beïnvloeden maar daaren-

vervolg - pagina 1   Kunstkracht 12

tegen was zondag echt een 
topdag met flinke files in het 
Gemeenschapshuis.

Kwaliteit
Het is moeilijk om alle 36 
kunstenaars te benoemen. 
Ieder op zich had zijn mooiste 
kunstwerken tentoongesteld 

Fantastische plannen voor Middenboulevard

Als het aan de externe deskundigen van ‘Taskforce Ruim-
tewinst’ (TFR) en enkele deskundigen van de provincie 
Noord-Holland ligt, dan is de kwaliteitsimpuls Midden-
boulevard op een paar aanpassingen na rijp om te worden 
geplukt. Dat was de conclusie tijdens het openbare debat 
afgelopen maandagavond in het Sunparks Strandhotel.

Terug naar een boulevard met allure?

Bezoekers krijgen uitleg | Foto: Rob Bossink

door Nel Kerkman

Voor de tweede keer dit jaar 
organiseerde de door de pro-
vincie ingestelde, onafhan-
kelijke commissie TFR een 
‘werkplaats’ met bewoners, 
ondernemers, provincie en 
gemeente Zandvoort, met als 
doel om samen in gesprek te 
gaan over de toekomst van 
Zandvoort. In de middag had 
men al gebrainstormd met 
aanwezigen, ’s avonds volgde 
een presentatie en een eind-
debat tussen bestuurders, 
leden van de TFR, belangheb-
benden, belangstellenden en 
adviseurs. In zijn inleiding 
benadrukte voorzitter Han 

ter Heege dat TFR niet was 
afgeweken van het bestem-
mingsplan Middenboulevard 
dat onlangs door de raad is 
vastgesteld. Voor de gemeen-
te en de aanwezige raadsle-
den (PvdA, OPZ en CDA) was 
het ook de eerste keer dat zij 
het advies van TFR zagen.

Via ontwerpschetsen pre-
senteerde het werkteam van 
TFR zijn ideeën over hoe de 
Middenboulevard er uit zou 
kunnen gaan zien. Daarna ga-
ven 5 TFR leden advies over de 
presentatie waarna in de 1e 
ronde een debat ontstond. 
Het ontwerp zag er zeer fu-
turistisch uit en leverde veel 

gesprekstof op. Enkele bewo-
ners zagen het doortrekken 
van een duin door het dorp 
niet zitten en stelden zich de 
zandverstuiving al voor. Ook 
een kabelbaan, houten vlon-
ders vanaf de boulevard naar 
het strand en het weghalen 
van appartementen uit een 
bestaande flat om ruimte te 
scheppen was een utopie. De 
verplaatsing van het KNRM 
gebouw, Dirk van de Broek 
naar het Badhuisplein en 
het extra plaatsen van be-
bouwing in de ‘banaan’ van 
de Watertorenpool stonden 
volgens de aanwezige raads-
leden niet in het aangeno-
men bestemmingsplan. Het 
veranderen van de verkeers-
stroom langs de boulevard 
in lussen kon absoluut geen 
genade vinden bij VVD-
raadslid Hans Drommel. 
Verder kwam naar aanleiding 
van een vraag naar voren dat 
de Zandvoortse kust geen 
zwakke schakel is. De moge-
lijkheid om in de Zeereep een 
parkeergarage te creëren is 
voorlopig van de baan. 

De uitkomsten en reacties 
krijgt de gemeente Zandvoort 
aangeboden in een rapport 
en dan kan men besluiten 
welke onderdelen wel of niet 
overgenomen worden.

en er waren echte juweeltjes 
bij. Verrassend is telkens weer 
de diversiteit van het aange-
bodene, er is voor een ieder 
wat wils. Ronde vrouwenfi-
guren in beeld en op doek 
zijn duidelijk in trek, net zoals 
de dierenfiguren gemaakt 
van keramiek, glas en staal. 
Schitterende tuinbeelden, 
kunstige abstracte en lieve 
strandtaferelen waren te be-
wonderen. Ook de gastexpo-
santen blonken uit in kwaliteit 
en kwamen van ver buiten de 
regio. Dat het kunstweekend 
op prijs wordt gesteld, blijkt 
uit de goede verkoop. Menig 
kunstwerk werd liefdevol in-
gepakt en trots meegenomen. 
Twee dagen vol kunst en cul-
tuur zijn voorbij en zo te zien 
en te horen, smaken ze beslist 
naar meer.

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Nooit klagend, nooit vragend
zijn lasten in stilte dragend.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Met dankbare herinneringen aan alles wat hij voor ons is 
geweest, geven wij u kennis van het heengaan van mijn lieve 
man, onze bijzondere vader, schoonvader, opa en opa-opa

Alfred Sandbergen
- Freddy -

* 2 maart 1922                                     † 1 oktober 2009

E. Sandbergen-van der Maas
Marjon en Wim
Conny en John
Ingrid en Peter
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Haltestraat 47
2042 LK Zandvoort

De begrafenis heeft dinsdagochtend plaatsgevonden 
op de Algemene begraafplaats in Zandvoort.

Met hartelijke dank aan alle medewerkers van de Branding 
in het Huis in de Duinen voor hun liefdevolle verzorging.

Onze moeder is overleden 

Adriana Maria Folkers - Struvé 
Adje 

Groningen,                                                             Haarlem, 
22 januari 1924                                       30 september 2009 

Marjan en Jan 
Jan Kerim 

Inez en Leo 

Ellen en George 
Tim 

Correspondentieadres: 
E.J. Folkers 
Celsiusstraat 225 
2041 TJ  Zandvoort 

Crematieplechtigheid heeft in stilte plaatsgevonden. 

Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken  
voor uw blijk van medeleven die wij in alle mogelijke  
vormen ontvingen na het overlijden van mijn lieve man, 
onse (schoon)vader en opa

Aat Keur

De bloemen, de vele lieve kaarten, dikke kussen en uw 
aanwezigheid bij de begrafenis hebben ons veel goed 
gedaan en doen ons beseffen dat hij niet alleen voor 
ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.

Voor jullie steun en belangstelling kunnen wij alleen  
maar zeggen  “Dank jullie wel”

Elly Keur-Molenmaker
Jeffry en Karin
Nick
Helen en Yvo
Jessica
Emma

Wij wilden even wat melden in de krant,
want mensen!! Tegen zoveel liefde 
zijn wij toch niet bestand.
Wat een warme deken kregen wij om ons heen,
Dat leidt ons met gemak door de volgende 25 jaar heen.

Bij deze wilden wij ook iedereen bedanken voor alle handjes 
die wij mochten lenen, zowel voor als na ons feest,
jullie verdienden de pluim nog het meest.

Nou nee dat is niet helemaal waar,
Niels, Sanne en Youri jullie staan altijd voor ons klaar, 
dus die pluim krijgen jullie, echt waar.

Jullie hebben onze dag (en alle jaren) onvergetelijk gemaakt,
en dat heeft ons echt heel diep geraakt.

En dan Theo en Henk jullie zijn echt een zilver geschenk,
ook de bewoners rondom de Stella Maris- St.Willibrordus,
bedankt voor het begrip voor deze nachtelijke onrust,

BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT
Dikke knuf van ons,
Hanneke en Kees van Dam

bokkepruik, v.[m.-en] 
de bokkepruik op hebben

zich koppig gedragen

zaterdag 10 oktober 17.00 uur
 opening Bockbierseizoen 

door Joke Draijer

Proef Hertog Jan Bockbier 2009
een uitgesproken koppig bier 

met volle, romige, bitterzoete smaak
Joke schenkt het eerste glas van het huis. 
tot 20.00u Geiten tapas en Bockmosselen

Kerkplein 6
Zandvoort

Wijkbijeenkomst
Nieuw Noord in Pluspunt

Donderdag 15 oktober 20.00 uur
De PvdA afd. Zandvoort hoort graag uw ideeën en 
suggesties voor het verkiezingsprogramma 2010.
Andere tijden volgen

KOMENDE ZONDAG 

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl
10.30 uur  Pastor D. Duijves 

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

kerkdiensten 
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Het gure weer brengt ons wel heel nadrukkelijk van de ene sfeer in de 
andere. Nog maar amper bekomen van alles wat gezegd en geschre-
ven is over de uitzonderlijk mooie stranddagen, of de bladeren vliegen 
om onze oren! De droogte van afgelopen maanden zorgde al voor 
vervroegd vallen van de blaadjes. En nu komt daar het herfstblad bij. 
De komende 8 weken zal met behulp van veegwagens en bladbla-
zers systematisch worden gewerkt om alle gevallen boombladeren 
van de straat te krijgen. Bewoners worden van harte uitgenodigd 
om rondom het huis zelf een handje mee te helpen. Bladafval kan 
zo in de groen- of in de compostbak. De gemeente laat het deels 
gecontroleerd in bepaalde plantsoenen liggen, omdat het afstervend 
blad de bodemstructuur verbetert. Omdat in Bentveld wel onredelijk 
veel bladafval vrijkomt worden daar door de gemeente enkele verza-
melkooien geplaatst.

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!? genoeg van herfstbladeren

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

loop genieten van een spe-
ciaal ‘kunstmenu’. Het op-
treden van de 4 dichters, 
die elkaar kennen uit het 
professionele poëziecir-
cuit, wordt mede mogelijk 
gemaakt door Stichting 
Kunstcircus Zandvoort. 

IJstraktatie
De Postcode Loterij gaat een 
groot deel van Zandvoort 
op ijs trakteren. Alle deel-
nemers aan de Postcode 
Loterij, waarvan het lotnum-
mer begint met wijkcode 
2042 winnen een ijsbeker. 
Iedereen die meegespeeld 
heeft in de trekking van au-
gustus, wint met elk deelne-
mend lot een beker Ben & 
Jerry’s ijs. Het gaat in dit ge-
val om 3.207 loten. De win-
naars krijgen een coupon 
thuisgestuurd waarmee zij 
hun prijs van zaterdag 10 
oktober tot en met zondag 
25 oktober kunnen ophalen 
bij de Dekamarkt aan de 
Oranjestraat.

Een handje helpen
Op zaterdag 10 oktober or-
ganiseert PWN waterlei-
dingbedrijf Noord-Holland 
van 10.00 tot 15.30 uur 
weer een duinwerkdag in 
het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Op de duin-
werkdagen worden ver-
schillende werkzaamheden 
uitgevoerd die nodig zijn 
om het duin goed te onder-
houden. Je leert veel over de 
natuur en komt op plaatsen 
waar je anders misschien 
nooit komt. Iedereen kan 
meehelpen! Kinderen wer-
ken samen met de ouders. 
PWN helpt bij de werk-
zaamheden en zorgt voor 
voldoende gereedschap en 
handschoenen. Aanmelden 
kan op www.pwn.nl/activi-
teiten of 023-5413289. 

Zandvoort op laat-
ste plaats
De verkiezing van de Stich-
ting Nederland Schoon 

werd dit jaar voor de 
7e keer georganiseerd. 
ANWB-hoofddirecteur 
Guido van Woerkom 
overhandigde in Katwijk 
de ‘Gouden Wimpel 
2009’ aan burgemeester 
Sjaak van der Tak van het 
Zuid-Hollandse Westland. 
Hoewel Westland in 2003 
nog helemaal onder-
aan eindigde, heeft het 
nu het schoonste strand 
van Nederland. Helaas is 
Zandvoort ondanks di-
verse acties op de laatste 
plaats geëindigd. Volgend 
jaar zijn er weer nieuwe 
kansen!

Convenant 
‘slooproute’
Burgemeester Niek Meijer,  
politiecommandant Ken-
ne mer land Peter Holla en 
general manager van Sun-
parks Zandvoort Boude-
wijn van Vilsteren hebben 
hun handtekening gezet 
onder een convenant wat 
voorziet in het uitwisse-
len van gegevens van de 
politie richting Sunparks 
om de groepen, die zich 
melden in het bungalow-
park, goed te kunnen be-
geleiden. In het verleden 
was dat volgens de wet 
niet mogelijk, nu echter, 
na de ondertekening, 
kan de politie veel meer 
doen om de zogenaamde 
slooproute van het park 
naar het dorpscentrum 
te vrijwaren van molest. 
De ondertekening werd 
gevolgd door een partij-
tje bowling op de banen 
van het park, waar onze 
burgervader fanatiek aan 
meedeed.

Accordeon verdwenen

Wie weet of heeft gezien 
dat iemand uit de hal 
van de flat aan het Van 
Fenemaplein de koffer met 
daarin een accordeon heeft 
weggehaald? Eigenaresse 
Amanda Stienstra is zeer 
verdrietig omdat ze erg 
gehecht is aan het mu-
ziekinstrument en ze daar-
bij ook geen uitvoeringen 
meer kan geven. Zij speelt 
regelmatig vrijwillig bij 
instanties als het Huis in 
de Kostverloren, de bibli-
otheek en het Alzheimer 
café. Indien u meer weet 
kunt u zich richten tot de 
politie in Zandvoort, waar 
Stienstra aangifte heeft 
gedaan.

Informatiemiddag
Op 10 oktober is vanaf 
13.00 uur op de algeme-
ne begraafplaats aan de 
Tollensstraat een informa-
tiemiddag. Tijdens deze 
middag is er in de aula en 
het uitvaartcentrum voor-
lichting over uitvaartver-
zorging en (bovengronds) 
begraven en is er een rond-
wandeling langs histori-
sche graven. Tevens vindt 
er een onthulling plaats 
van een gedenksteen uit 
de Tweede Wereldoorlog. 
De middag zal rond 17.30 
uur worden afgesloten.

‘Marco & friends’ 
Ook op 10 oktober, vanaf 
15.00 uur, draagt Marco 
Termes met drie bevrien-
de dichters, Nick J. Swarth, 
Merijn Hilte en Hans van 
Bergen, voor in het Wapen 
van Zandvoort. De voor-
stelling is vrij toegankelijk 
en bezoekers kunnen na af-

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Sm
ulh

ouse Allessandro3 gangen 
keuze menu €7,50

soep van de dag
meloen met ham

en
schnitzel met jagersaus

of
kabeljauwfilet in Hollandaise saus

beide gerechten worden geserveerd 
met dagverse groente, salade, 
aardappelpuree of Vlaamse friet

en 
ijsdessert

dagschotel € 5,00
mosselpannetje € 9,95

Smulhouse Allessandro 
Boulevard Barnaart 8 - Zandvoort  

Tel.:0681307330 

De derde Korendag, georganiseerd door het Zandvoortse 
koor The Beach Pop Singers, heeft ervoor gezorgd dat de 
Protestantse kerk bijna de hele dag stampvol heeft geze-
ten. 23 koren, waaronder uiteraard The Beach Pop Singers 
en het Zandvoorts Mannenkoor, haalden alles uit de kast 
om het publiek te vermaken, hetgeen volledig gelukt is.

Eindelijk is het dan zover. Het beeld van Sissi, keizerin van 
Oostenrijk, wordt op zaterdag 10 oktober op haar oude plek 
herplaatst. Het nieuwe, in brons gegoten beeld is vervaardigd 
door de bekende Zandvoortse beeldhouwster Kitty Warnawa.

The Beach Pop Singers tijdens Korendag | Foto: Rob Bossink

Korendag 2009 zorgt voor volle kerk

Buste keizerin Sissi opnieuw onthuld

De koren die zich hadden 
ingeschreven haalden een 
behoorlijk niveau, hoewel 
enkele solisten wat moeite 
hadden om in de maat te 

Het eerder ter gelegen-
heid van Zandvoort 700 ge-
plaatste beeld met sokkel, 
gemaakt door Hans Annerl, 
was vervaardigd van cement 
dat met een kunststof was 
behandeld. Dit materiaal 
bleek echter niet opgewas-
sen tegen de naturelelemen-

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 28,50 
Vanaf vrijdag 9 oktober  
zijn wij weer geopend !!!

 Bitterballetjes van hert met een saus van 
rode port en grove mosterd

of
Taartje van huisgerookte heilbot

met een crème van saffraan
iii

Hazenpeper op klassieke wijze
of

Gebakken vis van de dag
 met een saus van witte wijn, dille en pernod 

iii
Mangosorbet

 Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

Passage 2-4  Zandvoort
Tel.: 023-5716785

direzione: 
Alfredo Caramante

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Seniorenmenu: € 7,00
Ma 12-10-09 Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei.
Di  13-10-09 Lamskoteletjes met frites en sla.
Wo 14-10-09 Gebakken tartaar met  aardappelpuree 
 en rode kool.
Do 15-10-09 Andijviestamppot met een bal gehakt.
Vr 16-10-09 Scholfilet met gebakken aardappelen, 
 wortelen en doperwten.
Za 17-10-09 Kippotje met frites en sla.
Zo 18-10-09 Boerenkool met warme worst.

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur 
of eventueel tussen 16.00 en 17.30 uur.  U kunt ook een 
plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de Zandvoort-
Pas, dan krijgt u een toetje gratis.

Brasserie restaurant Harocamo
Kerkstraat 14  |  023-5712102

KINDERKLEDINGVERKOOP
van topmerken!

o.a. FREESOUL, O’NEILL, DIESEL, CLAESENS 
G.BRO, G.SIS, MISS SIXTY, GUESS, REPLAY, 

ENERGIE, NO-NO, DIESEL, IKKS, RA-RE
NOLITA, 40WEFFT

winterkleding en maillots!
ZONDAG 11 oktober

van 12:00 uur tot 16:00 uur

alles nieuw!
tot 70% korting!

(er is een pinapparaat aanwezig)

Op Kinderdagverblijf 

Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort

ZOEK JE WERK IN DE VERZORGING?
Wij  zoeken enthousiaste verzorgenden, 

voor diverse cliënten in Zandvoort.

Bel 023-7114494, 
of mail naar contact@contactzorg.nl

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

Boxershorts € 14,95 per stuk
Rio slips € 11,95 per stuk

blijven of een bepaalde toon-
hoogte niet konden halen. 
Het mocht de pret echter 
niet drukken. Een nagenoeg 
perfect optreden van het or-

ganiserende koor werd op 
een wel zeer bijzonder en 
verrassende wijze afgeslo-
ten. In samenwerking met 
Willem-Jan Cevaal, de vaste 
organist van de Protestantse 
kerk, werd een lied uit de mu-
sical Phantom of the Opera 
gezongen. Het gehele koor 
was daarvoor gekleed in 
de stijl van de musical. De 
mistflarden die door de kerk 
trokken in combinatie met 
de prestatie van het koor en 
het schitterende orgelspel 
van Cevaal op het beroemde 
Knipscheerorgel, zorgden bij 
menigeen voor kippenvel. 
Het zou eigenlijk, gezien de 
impact die het op het publiek 
had, de apotheose van de dag 
moeten zijn, maar de Grande 
Finale werd gezamenlijk ge-
zongen door het Sonority 
koor uit Aalsmeer en The 
Beach Pop Singers. Een fina-
le van een Korendag als deze 
toch zeer zeker waardig.

ten zoutaanslag en wind. 
Aanvankelijk lag het in de 
bedoeling dat het bestaande 
beeld gerestaureerd zou wor-
den maar al snel bleek dat dit 
niet meer mogelijk was. Het 
nieuwe in brons gegoten 
beeld staat op een sokkel van 
Belgisch hardsteen.

De onthulling van Sissi wordt 
om 16.00 uur verricht door 
burgemeester Niek Meijer 
en oud-burgemeester Rob 
van der Heijden. Namens de 
gemeente Zandvoort zal wet-
houder Gert Toonen het beeld 
in ontvangst nemen. De her-
nieuwde plaatsing is mogelijk 
gemaakt door de Rotary Club 
Zandvoort, beeldhouwster 
Kitty Warnawa, A+G archi-
tecten, gemeente Zandvoort, 
bronsgieterij De Kameleon en 
natuursteenbedrijf Swaalf.



6

Zandvoortse Courant • nummer 41 • 8 oktober 2009

7

evenementen agenda

9 Boekpresentatie - Tyrannosaurus Regina, de 
nieuwe Marco Termes wordt gepresenteert  
in Mango’s beachbar, vanaf 19.00 uur

10 Open dag begraafplaats - Rondleiding en uitleg 
over de Zandvoortse begraafplaats. 13.00-17.30 uur

10+11 Finaleraces - Circuit Park Zandvoort 

11 Jazz in Zandvoort - Zangeres Greetje 
Kauffeld in De Krocht. Aanvang 14.30 uur

11 Jazz café - Spoor 5 in café Alex, aanvang 16.30 uur

11 Muziekpaviljoen - Soerta Ferta (Grieks duo met 
liederen uit alle Griekse streken) 13.30 - 16.00 uur 

13 Zandvoortse Postzegel Club - Maandelijkse 
clubavond in Pluspunt Noord, aanvang 19.00 uur

16 Oomstee Jazz - Rinus Groeneveld Quartet 
in café Oomstee, aanvang 21.00 uur

18 DNRT race  - Circuit Park Zandvoort

18 Koorconcert  - Protestantse Kerk

18 Jazz café - The Whiskers. Café 
Alex, aanvang 16.30 uur

18 Muziekpaviljoen - The Beach Pop 
Singers, 14.00 - 15.45 uur

21 Waterloopleinmarkt - markt met tweedehands 
artikelen in een typische amsterdamse 
sfeer. De Brinck (N.U.), 10.30-16.00 uur 

25 Muziekpaviljoen - Kunstfestijn 
Reünie. 13.00 - 16.00 uur

25 Jazz café - Spoor 5 in café Alex, aanvang 16.30 uur

okt

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Het was weer een groot feest tijdens de dierendag 4 oktober 
bij Dierentehuis Kennemerland. Meer dan 500 belangstel-
lenden bezochten het geheel vernieuwde dierentehuis, ke-
ken achter de schermen en deden mee met de leuke activi-
teiten die speciaal waren georganiseerd. 

Café Anders uit de Haltestraat heeft de derde langlaufestafet-
te, met veel teams uit de horecawereld, gewonnen. Deze derde 
keer was er door het afhaken van Australian Beachbar Skyline 
een ander parcours, maar dat deerde de vele deelnemers niet. 

De integrale commissie Planning & Control en de commissie 
Raadszaken zullen komende dinsdag en woensdag de begro-
ting 2010 en de belastingvoorstellen van het college behande-
len. Voorafgaand zullen nog een paar andere agendapunten 
behandeld worden.

Geschminckte meisjes tijdens open dag Dierenasiel | Foto: Arnold Burlage

Hilarische taferelen | Foto: Rob Bossink

door Nel Kerkman

Naast het tehuis stonden in 
een partypaviljoen verschil-

Uiteraard waren ook deze 
keer de teams in de meest 
vreemde kledij gestoken en 
was er een prijs voor de win-
naars. De organisatoren van 
Bruxelles aan Zee en Mango’s 
hadden het parcours over de 
boulevard De Favauge tussen 
de beide paviljoens gelegd, 
alleen lag daar geen ‘sneeuw’ 
zoals op de strandafgang lag, 
’s nachts met 40 vrachtwa-
genladingen gebracht vanaf 
Snowworld in Spaarnwoude, 
maar borstelmatten waar als 
hindernis af en toe een pallet 
onder lag. Sommige ‘lopers’ 
zagen die niet als hindernis 
en gingen er omheen. Vooral 
de opgang naar de boulevard, 

Allereerst is daar de ont-
eigeningsprocedure van 
een stuk grond op de hoek 
Kostverlorenstraat/Zand-
voortselaan, ten behoeve 
van de rotonde die daar 
moet verschijnen. Na min-
nelijk overleg is de gemeente 
met de eigenaar niet tot een 
overeenkomst gekomen en 
het college vraagt aan de 
raad toestemming om de 
procedure op te starten. 

Ook vraagt het college een 
advies voor de raad in ver-
band met de Wet Investeren 
in Jongeren. Deze wet is 
bedoeld voor de aanpak 
van de jeugdwerkloosheid. 
Gemeenten worden ver-
plicht jongeren een aanbod 
te doen en daarin samen 
te werken met andere or-
ganisaties. Om de wet per 
1 oktober 2009 zonder ver-
traging in te voeren worden 

Beestenboel tijdens opendag in Dierentehuis

Langlaufestafette Belastingvoorstellen en 

begroting  2010 in commissie

lende kraampjes met infor-
matie,  onder andere over 
stichting paardenopvang 
Amsterdam, rattenopvang 

bij Bruxelles, en de afgang 
daar weer van, leverden de 
meeste problemen op voor 
de veelal niet getrainde lo-
pers. Onderweg moesten dan 
nog enkele simpele opdrach-
ten volbracht worden voor-
dat de volgende loper mocht 
vertrekken. Tom van Paridon 
van café Anders was een 
trots man toen zijn ploeg als 
eerste over de finish kwam. 
“Geweldig, wat een feest en 
dan nog eerste worden ook. 
Dit zijn de krenten uit de 
pap”, was zijn eerste reactie 
na de overwinning. Voor de 
beide strandpaviljoens was 
de langlaufestafette de af-
sluiting van hun seizoen.

tijdelijke verordeningen uit 
de Wet Werk en Bijstand van 
toepassing verklaard.

Na de begroting voor Pas-
werk 2010 komen de begro-
ting en de belastingvoorstel-
len van het college voor 2010 
aan bod. Deze zeer belang-
rijke items zorgen altijd voor 
veel discussie en er is dan 
ook niet van tevoren aan te 
geven welke voorstellen naar 
de woensdagavondverga-
dering door zullen moeten 
worden geschoven. De be-
groting en de daaraan ge-
koppelde belastingvoorstel-
len zullen per programma  
worden behandeld. 

De vergaderingen begin nen 
om 20.00 uur en worden  
gehouden in de raadszaal 
van het raadhuis, ingang 
via de trappen op het Raad-
huisplein.

Zaanstad en de zeehonden-
opvang. Verder waren er leuke 
attributen te koop voor vogels, 
fretten en konijnen. Buiten 
gaven medewerkers van de 
Dierenambulance informatie 
en men kon de ambulance bin-
nenin bezichtigen. Er werden 
demonstraties gegeven met 
politiehonden van de regio 
Kennemerland en de stichting 
Reddingshonden werkgroep 
Westervoort. In het dierente-
huis kon men voor een laag 
bedrag de huisdieren voor 
identificatie bij vermissing 
laten chippen door de dieren-
artsen van Dierenartsenkring 
Kennemerland. Tekenaar Paul 
v.d. Steen maakte prachtige 
pentekeningen van uw huis-
dier en fotograaf Luciën Rutte 
fotografeerde het. Kinderen 
stonden in de rij om zich als 
dieren te laten schminken. 
Al met al was er genoeg te 

zien, te leren, te proeven en 
te aaien.

Het belangrijkste van deze 
dag was natuurlijk om een 
lieve huisvriend voor eeuwig 
te vinden. Er waren genoeg 
honden, katten en konijnen 
die daarvoor in aanmer-
king kwamen. Grote, kleine, 
schattige, stille en keffende 
dieren genoeg. Het resultaat 
van deze dierendag is heel 
fijn voor 9 katten, 1 hond en 
3 konijnen verlopen. Zij heb-
ben een baasje gevonden. 
Maar eigenlijk zou het iedere 
dag dierendag moeten zijn! 
Dus bent u op zoek naar een 
viervoetige partner voor het 
leven? U bent van maandag 
tot en met zaterdag tussen 
11.00 en 16.00 uur welkom bij 
Dierentehuis Kennemerland 
aan de Keesomstraat 5, tel. 
5713888.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

!!! 2 X UNIEKE KANS !!!

UNIEKE KANS: 
De internetverkoop bij opbod vindt plaats op:
Swaluëstraat 24: DONDERDAG 22 OKTOBER A.S. OM 17.00 UUR
Dr. C.A. Gerkestraat 4 : VRIJDAG 23 OKTOBER A.S. OM 17.00 UUR
Voor deelname dient u zich aan te melden bij Greeven Makelaardij O.G.

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Swaluëstraat 24 Dr. C.A. Gerkestraat 4

Dit UITERMATE CHARMANTE en HALFVRIJSTAANDE 
woonhuis is gelegen op een UNIEKE LOCATIE midden 
in het levendige centrum van Zandvoort. De SPEELSE 
LUIKEN aan de gevel, de PARKEERMOGELIJKHEID op 
privé terrein en de zéér goede staat van de woning 
maken het tot een bijzonder geheel. Altijd al willen 
wonen halfvrijstaand, met een tuin, 3 slaapkamers en 

toch in het centrum? Wij hebben de woning voor u gevonden!
Bijzonderheden:
•	 Moderne keuken (2004) v.v. inbouwapparatuur;
•	 Royaal souterrain en een berging achter de woning;
•	 Mogelijkheid van parkeren op eigen terrein;
•	 Woonoppervlakte: ca. 100 m2;
•	 Zie www.greevenmakelaardij.nl voor meer info 
 en digitale plattegronden.
KIJKDAGEN:
•	 Zaterdag 10 oktober a.s. van 12.00 tot 15.00 uur
•	 Donderdag 15 oktober a.s. van 18.30 tot 19.30 uur
•	 Zaterdag 17 oktober a.s. van 13.00 tot 15.00 uur

Deze FRAAIE en SFEERVOLLE ‘30 jaren 2-onder-1 kapwo-
ning is gelegen op loopafstand van de Amsterdamse 
waterleidingduinen, het centrum en het strand. Ondanks 
dat de woning recentelijk verbouwd is, is de ‘30 jaren sfeer 
van de woning behouden gebleven. De woning beschikt 
o.a. over een L-vormige woonkamer, een moderne keuken, 
3 slaapkamers met een mogelijkheid tot 4 en een mo-

derne badkamer. De tuin beschikt over een prettig terras en over een 
grasveld wat ideaal is voor spelende kinderen! 

Bijzonderheden:
•	 Fraaie 30´ jaren woning op goede locatie;
•	 De woning is op erfpacht gelegen.
•	 Woonoppervlakte ca. 135 m2;
•	 Tevens is er een garagebox te koop of te huur op De Schelp. 
•	 Zie www.greevenmakelaardij.nl voor meer info en 
 digitale plattegronden.
KIJKDAGEN:
•	 Donderdag 15 oktober a.s. van 19.30 tot 20.30 uur
•	 Zaterdag 17 oktober a.s. van 11.00 tot 13.00 uur

UNIEKE 

KANS! UNIEKE 

KANS!

Normale vraagprijs 
€ 309.000,= k.k.

Nu VANAFPRIJS 
€ 269.000,= k.k.

Oude vraagprijs 
€ 399.500,= k.k.

Nu VANAFPRIJS 
€ 324.000,= k.k.

Hoe werkt het?
1)  Bezichtig de woning
2)  Inschrijven bij Greeven Makelaardij
3)  U ontvangt een inlogcode
4)  De internetverkoop bij opbod start
5)  U koopt uw droomhuis voor een transparante prijs!!

donderdag 15 oktober 2009
20:00 – 01:00

Lady’s Only
Pink Ladies, Rosé en zang

en
GREASE!

www.cafefier.nl
Haltestraat 32  |  2042 LN Zandvoort

 

 Café Oomstee
De beste Jazz, beleef 't mee!

Vrijdag 16 okt., aanvang 21.00 uur:
Gratis entree!

Rinus Groeneveld
Quartet

Rinus Groeneveld - saxofoon
Leo Bouwmeester - piano
Ben Janssen - contrabas

Menno Veenendaal - drums
Vrijdag 30 okt.: Yvonne Weijers & Band.

Zie www.oomstee.nl voor verdere informatie.

Nieuwe roman 

van Marco Termes

De Zandvoortse schrijver/dichter Marco Termes reikt op 9 
oktober bij strandpaviljoen Mango’s het eerste exemplaar 
van zijn nieuwe roman TR uit aan burgemeester Niek Me-
ijer. TR staat in dezen voor Tyrannosaurus Regina, de vrou-
welijke versie van T-Rex.

Het verhaal speelt zich 
hoofdzakelijk af in Rome. 
Centraal in de roman staat 

Tamara Raziani, dochter van 
een machtige Italiaanse 
bankier die zich bezighoudt 
met onverkwikkelijke zaken 
op het allerhoogste niveau. 
Thema van het boek is de on-
lesbare dorst van een mens 
naar macht. De roman is 
vanaf 10 oktober à € 19,50 
verkrijgbaar bij de (internet) 
boekhandel. Termes signeert 
zijn boek op 17 oktober tus-
sen 12.00 uur en 13.00 in 
Bruna Balkenende aan de 
Grote Krocht.

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
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Seminar Oost-west, thuis best?

Zandvoortse rommelmarkt in De Krocht Scoutingpaar landelijk gewaardeerd!

De werkgroep Mobiliteit uit de Zandvoortse gemeenteraad, de denktank die de mobili-
teit in Kennemerland zuid bestudeert, heeft vorige week een seminar georganiseerd voor 
ambtenaren, gemeenteraadsleden en beleidsmakers uit de hele regio. Circa 80 genodig-
den hadden gehoor gegeven aan de oproep van de werkgroep, die bestaat uit raadslid 
Bruno Bouberg Wilson (voorzitter), bijzonder commissielid Liselot de Jong, oud-raadslid 
Fred Kroonsberg en griffiemedewerkster Yvonne Muis.

Op zondag 1 november vindt weer een Zandvoortse rommelmarkt plaats. Helaas is de lo-
catie bij Pluspunt Noord niet langer beschikbaar. Theo Smit, de beheerder van De Krocht, 
is echter bereid gevonden om de rommelmarkt een gastvrij en gezellig onderdak te verle-
nen voor de komende wintermaanden. 

Om het 50 jarige bestaan van het in Bentveld gelegen scou-
tinglabelterrein Naaldenveld te vieren, waren alle vrijwilligers 
samen een weekend naar Brabant. Daar werden Joke en Ko 
Luijkx totaal onverwachts in het zonnetje gezet.

Uitleg seminar | Foto: Nico Stammis

Voordat er begonnen werd 
aan een aantal workshops, 
had een drietal sprekers waar-
onder de uit Gent (B) afkom-
stige Ilse Fannes, een beeld 
geschetst dat zou kunnen 
leiden naar een verbeterde 
toekomst van het vervoer en 
mobiliteit in deze regio. Het 
spits werd afgebeten door de 
kersverse Noord-Hollandse 
gedeputeerde Elisabeth 
Post van Wegen, Verkeer en 
Vervoer die de investeringen 
die de provincie doet ten 
aanzien van de mobiliteit 
toelichtte. Vervolgens was 
het de Haarlemse wethou-
der Jan Nieuwenburg die de 
problemen voor het normale 
verkeer en openbaar vervoer 
rondom zijn stad voor het 
daglicht hield. 

De meeste aandacht van de 
eerste twee sprekers ging uit 
naar het noord-zuid en oost-
west verkeer dat in Haarlem 
en omliggende gemeen-

Voortaan zal de rommel-
markt dus worden gehou-
den in De Krocht. De markt 
zal worden gehouden van 
10.00 tot 16.00 uur. Op deze 
markt worden uitsluitend 
tweedehands spulletjes 

Verbluft ontving Ko Luijkx het 
landelijke bronzen waarde-
ringsteken. Dit omwille van 
zijn tomeloze inzet voor scou-
ting en in bijzonder voor het 
Naaldenveld. Dit teken wordt 

Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

Flexibel
Enthousiast

Voor een complete dienstverlening én 
een aantrekkelijke courtage,
 bent u thuis bij Trendmark, 
wij zijn uw woning waard!

Meer info op www.trendmark.nl of bel 023-5734712
Brederodestraat 140 - 2042 BL - Zandvoort - info@trendmark.nl

Klantgericht
Persoonlijk

ten regelmatig vastloopt 
in daarop niet berekende 
wegennetten. Banenmotor 
metropoolregio Amsterdam, 
grootschalige woningbouw 
in de Haarlemmermeer en 
autonome groei van de mo-
biliteit zijn daar debet aan 
en nopen regiogemeen-
ten tot daadkracht en het 
maken van keuzes. Fannes 
schetste het beeld van Gent 
en Dendermonde waar het 
gehele centrum verboden 
gebied is voor alles dat een 
uitlaat heeft, behalve voor het 
openbaar vervoer. De fiets is 
daar dus een ‘big spender’. 

Eindresultaat
Het serieuze gedeelte van de 
ochtend werd na de lunch ge-
opend door cabaretière Riet 
Karsenbarg. Zij gaf een ge-
weldige persiflage met veel 
humor en zelfspot over het 
thema ‘verkeer’. Daarna kon 
iedereen deelnemen aan drie 
korte workshops: ‘Wegbeheer 

aangeboden, alsmede an-
tiek, curiosa, verzamelin-
gen en boeken. Ook  is Rina 
Franzen weer vertegen-
woordigd met haar spulle-
tjes waarvan de opbrengst 
geheel ten goede komt 

of netwerkbeheer?’, ‘Wint de 
fiets het van de auto?’ en 
‘Gedragsbeïnvloeding, het al-
ternatief voor meer asfalt’. Uit 
de workshops kwam onder 
meer naar voren dat er min-
der wegenbeheerders moe-
ten komen, dat de omgeving 
fietsvriendelijker gemaakt 
moet worden, dat er een 
goede samenwerking tussen 
provincie en overheid (de-
partement Den Haag) moet 
komen en het regionale we-
gennetwerk onder het beheer 
van één beheerder zou moe-
ten vallen. De eindconclusie 
was tenslotte: “Wat gaan we 
met deze uitslag doen en wie 
gaat de kar trekken?” 

Na afloop van het seminar 
kwam men overeen om over 
een jaar weer bijeen te komen 
om de resultaten te evalueren. 
Die bijeenkomst zal in Velsen 
plaatsvinden waar burge-
meester Franc Weerwind dan 
gastheer zal zijn.

aan de Stichting Tsunami 
Weeskinderen. De bar van 
De Krocht zal de gehele dag 
zijn geopend en er worden 
koffie, drankjes en broodjes 
geserveerd. De toegang tot 
de markt is gratis.

Zandvoort - Hogeweg 56A  
Tel 023 - 571 29 44 
www.vanschaikomaco.nl

Haarlem - Rijksstraatweg 8-10 
Tel 023 - 5 255 266
www.ooldersomaco.nl

A.J. van der Moolenstraat 69

Vraagprijs: € 339.000,-- k.k.

Haarlemmerstraat 45

Vraagprijs: € 450.000,-- k.k.

Kennemerboulevard 608  te IJmuiden

Vraagprijs: € 795.000,-- k.k.

Boulevard Paulus Loot 23

Vraagprijs: € 1.495.000,-- k.k.

Hogeweg 54/5 

Vraagprijs: € 167.500,-- k.k.

Koningstraat 29 Veldlaan 18  te Aerdenhout

Vraagprijs: € 349.000,-- k.k. Vraagprijs: € 695.000,-- k.k.

Kromboomsveld 55

Vraagprijs: € 229.000,-- k.k.

ZANDVOORTSE OPEN HUIZEN ROUTE
EEN GEZAMENLIJK INITIATIEF VAN DE NVM MAKELAARS

U bent van harte welkom op zaterdag 10 oktober van 11.00 – 15.00 uur.
Voor meer informatie kijk op onze website www.vanschaikomaco.nl

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud 
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten 
en plaatsing van brieven te weigeren.

Aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Zandvoort

Eerdaags zijn de raadsverkiezingen. Middenboulevard en Louis Davids Carré; de burgers mogen ervan uit 

gaan dat de politiek op een integere manier omgaat met hun belangen. Er doet in Zandvoort een hardnek-

kig verhaal de ronde dat het circuit zo ontzettend veel bijdraagt aan de economie, Zandvoort zou niet 

zonder circuit kunnen. B&W pleiten in een brief aan minister Cramer (Milieu) voor een wetwijziging om 

extra UBO-(herrie)dagen te verkrijgen, waarbij het financieel belang circa 10 keer (!) wordt overdreven. 

Waarom moeten er alleen méér UBO-dagen komen, zonder dat er iets gedaan wordt aan onnodig geluido-

verlast? Waarom stemt u in met het feit dat B&W onbetrouwbare financiële gegevens aan het ministerie 

verschaft? Kunt u aangeven hoeveel er door de gemeente en de VVV (burgers) is betaald aan promotie-

kosten voor het circuit (o.a. documentaires van RTV-NH)? Wil u zich sterk maken om de financiële post 

‘circuit’, inclusief diensten van derden (politie, brandweer), transparant te maken? Wilt u zich sterk maken 

alle onnodige geluidoverlast terug te dringen? Wanneer er 7 extra herrie dagen worden toegewezen, wilt 

u dan pleiten voor een verlaging van gemeentelijke woonlasten voor de burgers? Hoe groot is de kans dat 

er in de toekomst woningbouw op het circuit (industrieterrein) zou kunnen komen (plan Hooijmaijers)? Wilt 

u in uw programma duidelijk aangeven of u voor vermeerdering of vermindering van geluidoverlast bent?

De internationale naamsbekendheid van Zandvoort wordt steeds genoemd als argument om alles maar te 

slikken wat met het circuit te maken heeft. Nu er geen  Formule 1 meer is, zal ‘Amsterdam Beach’, of iets 

dergelijks, volgens mij een veel grotere uitwerking hebben dan het circuit. Kernbegrippen van integriteit 

in de politiek zijn o.a. openheid, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Alle burgers moeten daarop kunnen 

vertrouwen. Houdt Zandvoort schoon, ook van lawaai!

A. d’Hersigny

Bewoners Koningstraat agressief? Dit is een onjuiste weergave van feiten. Feit is wel dat de gemeente 

Zandvoort alle bewoners uit de omgeving van het LDC in de steek laat. Wel parkeervergunningen afgeven 

voor het KLM Open en voor het gemeentelijk personeel parkeerruimte regelen. Maar voor de bewoners 

echter niets, een markt op een plein, die ik weet niet hoeveel plaatsen inneemt en die gemakkelijk op het 

Gasthuisplein en Swaluëstraat geplaatst had kunnen worden. Nee, op het Gasthuisplein werd een zandbak 

dichtgegooid en betaald parkeren van gemaakt. Is dit een voorbode van wat er allemaal nog komen gaat? 

Worden wij straks een melkkoe van de gemeente, door ons de stal genaamd parkeergarage LDC in te jagen 

en verplicht daar te parkeren? En dan heb ik nog niet gesproken over de overlast van het LDC. Er word een 

vergunning afgegeven voor 6 dagen per week van 07.00 uur tot 19.00 uur maar deze wordt gewoon door 

de gemeente verlengd zodat er tot 02.00 uur kan worden doorgewerkt. Zo gaat het maar door. Als er dan 

wat aan gedaan wordt, betitelt u dat als agressief. Ik ben dan ook benieuwd of deze brief ook geplaatst wordt.

T. Haak

uitgereikt aan actief zijnde 
vrijwilligers en is zeker geen 
afscheidscadeau! Alles wat op 
het 18 hectare grote terrein on-
derhouden moet worden, van 
totempaal tot toilethok, ziet de 

verfkwast van Ko. Vervolgens 
kreeg de verraste Joke Luijkx 
het zilveren waarderingste-
ken van Scouting Nederland 
opgespeld. Naast alle activitei-
ten op Het Naaldenveld heeft 
Joke ook regionaal haar scou-
ting sporen verdiend. Daarbij 
zijn Joke en Ko Luijkx nog eens 
samen een groot deel van het 
kampeerseizoen als kampstaf 
op het terrein actief. 

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas

  Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13
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C U L T U U R
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
 Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, to taal service voor 
computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK.

.........................................................
Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.........................................................
Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine klussen 
in en om het huis. 

Redelijke prijs. 
Voor info: 06-1423 2051  

.........................................................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 
of 06-48318230

.........................................................
Gegam Onderhoud- en  

klussenbedrijf 
in Zand voort. 

Stucwerk, tegel-
werk, schilderen, 

timmeren, etc. 
Kwaliteit voor een 

scherpe prijs! 
Tel. 06-4103 8670, e-mail: 
gegam_3@hotmail.com

.........................................................
Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 

Tel. 06-52461796 / 
023-5715921. 

Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort. Diabetische 

voet wordt vergoed door 
zorgverzekeringen.

.........................................................
Nu ook in Zandvoort: www.

wijmakenuwwebsite.
nl. Al vanaf € 150,-

ZANDKORRELS
Kunstnagels. 

Complete set, ter kennis-
making tijdelijk € 25,-. 

Met garantie. Bij Beauty 
& Nail Studio Elisabeth, 

tel. 06-46005703 (nagels) 
of 06-25003145 (schoonh.). 

Van Speijkstr. 1/50 in Zandvoort
.........................................................

Het Pakhuis een kring -
loopwinkel waar van alles 

te koop is! Van serviezen en
 glaswerk tot meubels 
en van kleding tot boe-

ken. Kennemerweg 6 
Zandvoort (voormalige 

TZB kantine) De winkel is 
geopend op don-vrij-zat 

10-17 uur. Info: 06 - 53693409
.........................................................

Ik wil je weer een toe-
komst en nieuwe hoop 

geven... God. (Naar Jeremia 
29:11 in de Bijbel). Meer 

weten? Mail naar gebed-
zandvoort@hotmail.com

.........................................................
Gezocht: oppas voor 3 
kinderen in Zandvoort. 

2 ochtenden (din en don) 
van zeven tot half negen. 

En/of 1 tot 2 middagen 
na school.  (din, en vrij). 

Interesse? Bel 06-22908592
.........................................................
Te koop aangeboden: Brother 

Elektrische schrijfma-
chine, Zo goed als nieuw. 

Prijs € 30,-. Tel. 5717816
.........................................................

Gezocht: gouden tientjes. 
Koninkrijkmunten verko-
pen? Zaterdagmiddag 10 
oktober, 13-15 uur, in ge-
bouw De Krocht. Inkoop 

cash en discreet.
.........................................................
Sint heeft nog enkele tijden 
vrij. Wilt u ook een Sint aan 

huis? Voor reserveringen, bel 
06-2063 8964. M. Gorree

.........................................................
Te huur aangeboden: 50 m2 

oppervlakte in loods te 
Zandvoort Noord. Voor vele 

doeleinden geschikt. Voor inl. 
bel 5717805 of 06-23030013

.........................................................
Te huur: 

Loods/opslagruimte, 
Curiestraat 2c, vloeropper-
vlakte begane grond ca. 86 
m2. Huurprijs € 650,-- per 

maand. www.vanschaikom-
aco.nl, tel. 023-5712944

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Thys Ockersen, een leven met film

Expositie Vlinders van de ziel 

Op 10 oktober start in het Zandvoorts Museum de ten-
toonstelling ‘Thys Ockersen, een leven met film’. Aan de 
hand van begerenswaardige foto’s, objecten, films en 
artikelen in kranten en tijdschriften wordt het leven van 
deze cineast gepresenteerd. De tentoonstelling duurt tot 
30 november.

In de maand oktober is er in bibliotheek Duinrand afdeling 
Zandvoort een nieuwe tentoonstelling in de expositieruim-
te. De Amsterdamse Katja Berkenbosch exposeert haar pa-
nelen die zij zelf omschrijft als ‘schilderijen van papier’. 

Thys Ockersen en zijn cameramanEen van Katja’s werken

Veertig jaar geleden voltooide 
Ockersen zijn studie aan de 
Nederlandse Film Academie 
in Amsterdam. Zijn leven met 
film was daarmee een feit. Als 
filmmaker, scenarioschrijver, 
regisseur, filmcriticus, schrij-
ver, docent, programmeur 
en filmverzamelaar wist hij 
nadien naam te maken in de 
filmwereld. Zijn documentai-
res over de zingende cowboy 
Roy Rogers en Hollywood re-

Katja Berkenbosch (1970) 
volgde verscheidene cursus-
sen intuïtief tekenen en een 
beroepsopleiding creatieve 
educatie. Zij specialiseerde 
zich in werken met papier 
en textiel. Zij geeft cursus-
sen in verschillende beel-
dende technieken, waarin 
zij de deelnemers begeleidt 
op de weg van de innerlijke 
creativiteit. De laatste jaren 
richt zij zich voornamelijk 

gisseurs Sam Fuller en Don 
Siegel trokken internationaal 
veel aandacht. 

Zandvoort als decor
Niet alleen Hollywood diende 
als decor voor zijn activiteiten. 
Opgroeiende in Zandvoort 
bleek ook de badplaats met 
haar veelzijdige inwoners een 
vruchtbaar decor. Veel van zijn 
boeken en films laten dan ook 
een prachtig tijdsbeeld zien 

op haar autonome werk.

Tentoongesteld werk
Het werk dat te zien is op de 
expositie in de bibliotheek 
zijn als het ware spirituele 
zoektochten gevuld met 
brieven, vlinders, labyrinten, 
vleugels, gebouwen, nerven 
en kleur. Het gaat over het 
loslaten van de dagelijkse 
werkelijkheid en het ma-
ken van een innerlijke reis 

van het dorp gedurende de 
afgelopen veertig jaar. 

Filmhuis
Speciaal voor deze tentoon-
stelling zal het museum ie-
dere zondagmiddag worden 
omgetoverd tot filmhuis. Elke 
zondag wordt een film ge-
draaid die door Ockersen is 
geselecteerd en zal worden 
ingeleid. Wilt u weten welke 
films er zoals gedraaid wor-
den en wanneer, bekijk dan de 
filmladder in het Zandvoorts 
Museum of op www.zand-
voortsmuseum.nl. 

Zandvoort, Zon & Zee
Zijn laatste documentaire 
‘Zandvoort, Zon & Zee’ gaat 
voor genodigden op 9 oktober 
in De Krocht in première. Op 
10 oktober 2009 zal in hotel 
Faber een tweede voorstelling 
plaatsvinden voor de vrien-
denkring van De Babbelwagen 
waar Marcel Meijer, Zandvoort 
kenner bij uitstek, de stimula-
tor van is. Deze bijna twee uur 
durende film zal verder nog di-
verse keren in het Zandvoorts 
Museum gedraaid worden en 
is daar voor € 14,50 verkrijg-
baar op dvd. 

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Spreekuur KNO-arts
Huis in de Duinen

Dr. E.B.J. van Nieuwkerk

Woensdag 13.30-16.00 uur

H. Heijermansweg 73
Uitsluitend op afspraak 023-5736845

Van bloemidee
tot boeket.

Najaarsbeplanting
Bloeiende violen

Bemesting

Denk aan de laatste 
gazonbemesting voor 

de winter.

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93
Dinsdags gesloten.

die transformeert en soms 
zicht biedt op een wereld 
die groter is dan we kunnen 
bevatten. Door het materi-
aal in zeer kleine stukjes te 
scheuren of te snijden ont-
staan nieuwe structuren 
met een eigen karakter. De 
stukjes zijn als het ware de 
‘verf’  en worden één voor 
één met het penseel op-
genomen en verlijmd op 
de multiplex ondergrond. 
Bij het scheuren laat Katja 
zich soms leiden door de 
structuur van het papier en 
tevens ziet zij het als een 
uitdaging hier juist tegen 
in te werken, waardoor ver-
rassende effecten ontstaan. 

Katja is zaterdag 24 okto-
ber tussen 12.00 en 14.00 
uur zelf aanwezig in de bi-
bliotheek om vragen van 
belangstellenden te be-
antwoorden. De tentoon-
stelling is de hele maand 
oktober tijdens de ope-
ningstijden van de biblio-
theek te bezichtigen.

Een verrassend ‘nieuwe’ sound was zondagmiddag in café 
Alex te horen. De Haarlemse jazzformatie Eva Scholten 
Band, bestaande uit Eva Scholten (zang), Evert Scholten 
(gitaar), Tom Kwakernaat (contrabas) en Kees van Lent 
(drums), trad daar voor het eerst in Zandvoort op.

Toonkunstenaar en Zandvoorter Jacobus Bonset, beter be-
kend als Jac. Bonset, is vandaag, 8 oktober, precies 50 jaar 
geleden in zijn huis aan de Haarlemmerstraat overleden. 
Zijn muziekwerk reikte veel verder dan onze gemeente-
grenzen, zelfs tot ver in het buitenland aan toe. 

Eva Scholten in café Alex

Jac. Bonset

Lekker in het gehoor liggende 
muziek en typisch iets voor 
een rustige nazomeravond 
met een lekker drankje in 
de hand. De zoete stem van 
Eva Scholten paste dan ook 
perfect bij het subtiele spel 

Bonset is op 1 augustus 
1880 in Amsterdam gebo-
ren en maakte als twintig-
jarige al naam als organist 

‘Nieuw’ geluid in café Alex Jac. Bonset 50 jaar geleden overleden

van Evert. Ze speelden veelal 
evergreens met een tikje Zuid-
Amerikaanse bossanova, een 
beetje in de traditie van de 
grote Astrud Gilberto. Het 
zou bepaald niet verkeerd 
zijn als deze band wat vaker 

in diverse hoofd-
stedelijke ker-
ken. Gaandeweg 
kre gen ook zijn 
composities meer 
bekendheid en 
heeft hij een be-
hoorlijk steentje 
bijgedragen aan 
de ontwikkeling 
van de koormu-
ziek. Van zijn 
hand zijn maar 
liefst 300 mu-
ziekstukken, zo-
als werken voor 

mannen-, vrouwen- en 
jeugdkoren alsmede wer-
ken voor kinderoperettes en 
muziektheorie verschenen. 

in Zandvoort op mag komen 
treden.

Café Oomstee
Vrijdagavond in Oomstee Jazz 
was het echtpaar Mulder & 
Mulder te gast. Samen met 
drummer Menno Veenendaal 
speelden zij weer de traditio-
nele jazznummers. Ook hier 
weer lekker in het gehoor 
liggende muziek van pianist 
Johan Mulder en zijn echt-
genote Vivian op contrabas, 
van componisten als Cole 
Porter, Benny Carter en vele 
anderen. Een bijna sublieme 
Veenendaal, met altijd weer 
iets anders om ritmisch ge-
luid uit te halen, completeerde 
het geheel. Op 16 oktober zal 
de altijd sensationele saxofo-
nist Rinus Groeneveld met zijn 
kwartet vanaf 21.00 uur in café 
Oomstee optreden. Komt u op 
tijd want het belooft een spek-
takel te worden.

Veel daarvan wordt ook 
nog heden ten dagen in-
gestudeerd en uitgevoerd. 
Tevens schreef Bonset voor 
een groot aantal kranten 
muziekkritieken en trad hij 
op met buitenlandse mu-
zikanten die zijn muziek in 
hun oeuvre hadden opge-
nomen. Zo kwam hij over 
de hele wereld. Bij concer-
ten in San Diego, New York, 
Chicago en Londen gaf hij 
regelmatig acte de pré-
sence. 

Hij componeerde onder 
andere de succesnummers 
van het huidige Zandvoorts 
Mannenkoor: ‘Ons lied van 
de zee’ en ‘De Zee’. Het koor 
heeft ook van zijn hand 
het lied ‘Trösterin Musik’ 
op het repertoire staan. 
Jac. Bonset had een rijk en 
vruchtbaar leven als mens 
en als musicus.
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Dr. J.G. Mezgerstraat 135 Zandvoortselaan 9

De Savornin Lohmanstraat 10

Swaluestraat 24 Ronald Ketellapperstraat 41 

De Ruyterstraat 34

Martinus Nijhoffstraat 97

Van Ostadestraat 21a Jan Steenstraat 2Kromboomsveld 15 Van Speijkstraat 2-27Dr. C.A. Gerkestraat 42 zw Schoolstraat 15Passage 3-15 Martinus Nijhoffstraat 89

Stationsplein 17-4 Marisstraat 41De Favaugeplein 21-34 Dr. C.A. Gerkestraat 61Celsiusstraat 192-16 Hogeweg 68aSwaluestraat 23a Rozenobelstraat 13

Thorbeckestraat 3-6 Brederodestraat 18Kostverlorenstraat 54a Oranjestraat 12-6Schelpenplein 1 Julianaweg 22Van Lennepweg 149

Sara Roosstraat 26 Witte Veld 22 Witte Veld 49

ZATERDAG 10 OKTOBER A.S. NVM OPEN HUIZENROUTE. 
U BENT VAN 12.00 UUR TOT 15.00 UUR WELKOM BIJ DE ONDERSTAANDE WONINGEN

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Royaal en luxe 4-kamer PENTHOUSE, groot circa 140m2, gelegen op de 3 etage -en tevens hoogste- 
met een fraai uitzicht. Het biedt u alle woonconform door de zeer ruime living met het zonnige 
terras op het zuid oosten, de 3 slaapkamers, de masterbadkamer, de gastenbadkamer, de dubbele  
garage en berging in de onderbouw. Vanzelfsprekend beschikt het complex over een lift. 

• UNIEKE KANS: Internetverkoop bij opbod zaterdag 15 oktober a.s.;
• Fraai, ruim appartement met mooi uitzicht, groot ca. 140m2 excl.terras;
• Op loopafstand van het strand gelegen;
• Geheel voorzien van dubbel glas;
• Vraagprijs garageboxen € 27.500,= p.s.; 
• Servicekosten € 285,53 per maand, bouwjaar 1990;
• Zie voor digitale plattegronden en meer informatie www.greevenmakelaardij.nl.

Zuiderstraat 2B

Vraagprijs:  € 249.000,= k.k.
Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Greeven
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                         Teun Vastenhouw

in de Noorderduinweg aan het werk. Vervolgens werkte hij 32 
jaar als lasser, daarna nog eens 15 jaar als magazijnmedewerker 
in de bouw. Na gedane arbeid ging Teun snel naar huis om te 
voetballen. Want sport, was en is voor Teun zijn lust en leven. 
Nu geniet hij van z’n prepensioen maar zit beslist nog niet stil!

Sportief
Als 10-jarige begon Teun met voetballen bij de welpen van 
Zandvoortmeeuwen en heeft vanaf 1965 meer dan 300 wed-
strijden in het eerste gespeeld. “Omdat er in de beginperiode 
geen clubblad was kreeg je op donderdag uiterlijk vrijdag een 
bericht of je uit of thuis speelde. Uit betekende: op de fiets 
met altijd wind tegen en als je pech had dan moest er nog 
iemand achter op. Volgens mijn moeder bleef je daar gezond 

bij.” Vanaf 1968 deed Teun een cursus voetbaltrainer (oe-
fenmeester D) om vervolgens in 1976 met goed 

resultaat de cursus jeugdvoetbaltrainer en 
scheidsrechter te volgen. Toen zijn doch-

ter Wendy ging handballen haalde 
hij ‘effe’ snel in 1990 het trainer en 

scheidsrechter diploma. Hij is al 8 
jaar bestuurlid van deze vereni-
ging waarvan de laatste 2 jaar als 
voorzitter. Maar daar bleef het 
niet bij! Wat dacht u van fiets-
toertochten met de hele familie 

mee doen aan triatlons en hard-
lopen? Teun heeft meer dan 300 

marathons gelopen (persoonlijke 
tijd van 2 uur/50 min) en nog eens 

meer dan 200 halve marathons! Als ge-
pensioneerde speelt Teun ‘nog maar’ Jeu de 

Bouleswedstrijden in de hoofdklasse te Lisse en 
speelt als 2de lid bij de Zandvoortse Jeu de Boulesvereniging. 
Verder organiseert hij in samenwerking met onder ander 
Willem Minkman het volleybaltoernooi voor de gemeente-
ambtenaren.

Tot slot 
 “Zonder de steun en liefde van mijn vrouw Greetje had ik niet 
zoveel kunnen verwezenlijken in de sport”, zegt Teun. Hij ont-
moette ‘zijn’ Greetje tijdens training voor de Zeskamp 1972/73 
en daarna bij het Spel zonder Grenzen in 1974. Ze waren dan 
ook het eerste Zeskamp huwelijk. Teun besluit zijn verhaal met: 
“Zonder mijn Greetje geen Teun. Zonder mijn 2 kinderen Jerry 
en Wendy geen trotse opa van kleindochter Nina en zonder 
mijn familie géén verleden. Dus, op naar de toekomst. Want 
wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. We hebben een mooi 
dorp, laten we het ook zo houden!”

Dorpsgenoten

Hij collecteert al weer 7 jaar voor verstandelijke gehandicapte 
kinderen en is actief in de Protestantse kerk. Eigenlijk doet hij 
zoveel dat er nog wel een pagina bij zou kunnen. Bijvoorbeeld, 
hoe en wanneer je garnalen kan vissen en over het toenmalige 
leven in het Zandvoortse dorp in goede en slechte tijden heeft 
hij een leuk verhaal.

Herinneringen
Bij al deze opsommingen kan het niet anders: 
Teun Vastenhouw is een geboren en geto-
gen Scharrekop. Op 30 januari 1948 werd 
hij in de Koningstraat bij zijn opa en 
opoe geboren. De vader van Teun’s opa 
was er eentje van Teunis van Engel de 
Bijl (Bijltjesvolk). Deze bijnaam kreeg 
hij vanwege zijn scheepsmakerij bij 
de Kippentrap. Teun’s opa was schil-
lenboer en hij ‘sjogte’ met zijn grote 
transportfiets met voorop een platte 
bak langs de hotels aan de Hogeweg 
omhoog, vandaar zijn bijnaam sjoggertje. 
Opa had nog een 2e bijnaam en die was ‘Toe 
maar Teuntje’. Na twee jaar verhuisde het gezin, 
bestaande uit vader Arie Vastenhouw, moeder Leuntje 
Duivenboden en hun 2 kinderen, naar een zomerhuisje in de 
Marisstraat, eigendom van Johnny Jordaan. Na een brandje 
kreeg het gezin een woninkje in de Oosterparkstraat. Hier 
werden nogmaals 2 kinderen geboren. “In onze slaapkamer 
stonden twee stapelbedden en daar sliepen we met z’n vieren 
in. Er was geen douche dus werden we elke zaterdagmiddag 
in een zinken teil gewassen. De eerste twee kinderen kregen 
schoon water en dan de volgende twee. Ondanks dat was het 
een heerlijke jeugd”, vertelt Teun, ”we keken elke woensdag-
middag TV bij de familie Keller. Zij waren de enige in de buurt 
met een zwart-wit TV. Lekker zonder auto’s op straat spelen 
en natuurlijk voetballen onder andere met Herman Koper 
(zwarte Jaap) op het Nassauplein.” Later verhuisde het gezin 
naar een nieuwe woning naast Ukkie aan de Kruisweg (nu 
Rozennobelstraat) waar nogmaals 3 kinderen werden geboren. 
Na de Wilhelminaschool ging Teun, na twee jaar LTS, bij Rawi 

Teun Vastenhouw

door Nel Kerkman

Wie kent de dorpsgenoot van deze week niet? Berucht en 
beroemd als voetballer en vanaf 1995 actief lid bij Stichting 
Viering Nationale Feestdagen. Is elke Koninginnedag en 
Bevrijdingsdag ijverig bezig in de organisatie en bezorgt 
8500 programmabladen in een week rond. Hoewel hij zelf 
zegt dat hij geen lieverdje is, heeft Teun Vastenhouw zijn 
hart op de goede plaats. 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 14 15 16 15 

Min 13 7 10 11

Zon 30% 60% 30% 30%

Neerslag 40% 5% 50% 55%  

Wind nw. 4 ozo. 4 wzw. 5 wnw. 5

Tijdelijk beter weer 
na regen van betekenis

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De hoogte van de zeewa-
tertemperatuur zal wel 
een cruciale rol hebben 
gespeeld hier. Die moet im-
mers tenminste 27 graden 
zijn wil zo’n cycloon zich 
goed ontwikkelen.  

We hebben een zeer zachte 
woensdagnacht gehad. In 
het Zandvoorste werd het 
in de nog aanwezige sub-
tropische luchtsoort niet 
veel kouder dan 16,5 graden. 
Woensdagmiddag vooral 
viel er regen van betekenis. 
Sommen tot z’n 20 milli-
meter werden soms opge-
tekend. 

De bijna om regen sme-
kende akkerbouwers wat 
meer in zuidwestelijke 
richting (Zeeland en Zuid-
Hollandse eilanden) waren 
er ongetwijfeld erg blij mee. 
Eindelijk kan men daar dan 
het land op en de aardap-
peloogst gaan binnenhalen. 
Opvallend was dat de tem-
peratuur een avontuurtje 
waagde richting de 18-20 
graden de voorbije dagen 
in een vleug subtropische 
lucht.

Donderdagmiddag stroomt 

uiteindelijk weer koelere 
lucht binnen en stokken de 
maxima weer bij een graad 
of 14-15. Het wordt dan ook 
droog vanuit het westen. 
De nacht naar vrijdag kan 
een koude worden met op 
ooghoogte een tempera-
tuur van slechts 5-7 graden 
net buiten de bebouwde 
gebieden. Er is zelfs kans 
op wat lichte nachtvorst 
vlak boven het open veld 
in de binnenduinen. Vrijdag 
overdag belooft de beste 
dag te worden van de week 
met droog weer en enkele 
zonnige perioden. 

In (de loop van) het week-
einde koerst een nieuwe 
depressie ‘gevaarlijk’ dicht 
langs Nederland. Dat wordt 
vast weer van de regen in 
de drup dan, maar wellicht 
valt het op de zaterdag nog 
mee met de regen in Zuid-
Kennemerland. Op zondag 
lijkt de kans op regen weer 
iets groter.

Flinke nachtvorst half 
oktober? Bel de Weer-
primeurlijn eens op 0900-
1234554.

weerman Marc Putto 

Op dinsdagmiddag lekte de eerste regen van betekenis 
binnen en die regenperikelen, die we ook op woens-
dag kenden, hingen samen met de uitstraling van een 
inmiddels ex-tropische storm (amazing Grace) op een 
nogal ongebruikelijke plaats. Die bivakkeerde name-
lijk bij de Azoren begin deze week en dat is nu juist de 
plaats waar het bijna altijd mooi weer is (het bekende 
Azorenhogedrukgebied!). 

Over de kop
Een eenzijdig ongeluk op 
de A35 heeft woensdag veel 
overlast veroorzaakt. Een 
man uit Zandvoort verloor 
bij het verkeersknooppunt 

bij Azelo, een buurtschap in 
de gemeente Hof van Twente 
waar interim burgemeester 
Hester Maij naar toe is ver-
huisd na haar ‘invalbeurt’ in 

Zandvoort, de macht over het 
stuur en sloeg met zijn auto 
over de kop. De auto kwam op 
de kop in de berm terecht en 
een deel van de weg is ruim 

een uur afgesloten geweest 
voor de berging van de auto. 
Onze plaatsgenoot bleef ge-
lukkig ongedeerd. De juiste 
toedracht wordt onderzocht.

politiebericht



16

Zandvoortse Courant • nummer 41 • 8 oktober 2009

17

Boris
“Wie heeft mijn Boris ge-
zien? Het is een zwarte 
kater van 1,5 jaar oud met 
witte pootjes, witte snor-
haren en groene ogen. 
Vermist sinds 4 augustus 
2009. Laatst gezien bij res-
taurant De Snoeshaan. Zie 
je Boris lopen? Lok hem met 
snoepjes van Whiskas met 
zalmsmaak. Is hij dol op. 
Beloning voor de gouden 
tip: € 100,-. Weet je meer? 
Neem dan asjeblieft con-
tact met me op. Bel: O6-…” 
Onder de tekst is een zwart 
wit foto van de stoere Boris 
afgebeeld, lekker luierend 
op de bank. Leuk beest! Al 
wekenlang rij ik er met de 
tram langs. Het A4-tje is 
inmiddels half verregend, 
de tekst nauwelijks meer 
te lezen en een stel eikels 
heeft de kater een zwarte 
snor en een bril gegeven. 
Superkinderachtige actie, 
zeg! 
Waar maak jij je nou druk 
over, denk je nu misschien. 
Maar sinds ik twee kleine 
poesjes heb, leef ik met elk 
baasje mee, waarvan de 
huisdier zoek is. Laatst was 
ik namelijk vergeten om 
de voordeur goed dicht te 
doen. Ik had niet in de ga-
ten dat een van mijn katjes, 
Doerak, de gang was opge-
lopen. Nadat ik klaar was 
met koken wilde ik ze  een 
kattensnoepje geven. Ik zie 
Poeki, maar geen Doerak. 
Paniek! Waar is Doerak?! Ik 
heb overal gezocht. Onder 
het bed, de bank, de stoelen, 
in de kasten en tussen de 
kleding. Op de gang was ze 
ook niet. Shit! Ze zou toch 
niet buiten zijn? Dan ben 
ik haar voorgoed kwijt. 
Wordt ze platgereden door 
een auto of aangevallen 
door honden. Snel met de 
lift naar beneden gegaan. 
Nou, daar zat ze hoor, ver-
stoppertje te spelen in een 
plantenbak. Mijn hart ging 
als een gek te keer. Rotbeest, 
maar ik ben blij dat ik mijn 
Doerakie gevonden 
heb.  By the way, hoe 
zou het toch met Boris 
afgelopen zijn?
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I Know Where It’s @
Zaterdag 10 oktober:
Dubbel feest: Het Patronaat viert 25 jaar bestaan, maar viert ook 
vijf jaar Sven & Tettero. Het dj-duo draait een soloset op backyard 
van vijf uur. Het geheim van hun succes? Muzikale diversiteit! 
Kaarten: € 8,- (deur € 10,-). Tijd: 23.00 uur. Leeftijd: 18+ 

Zaterdag 10 en zondag 11 oktober:
Snelheid, actie, spanning en sensatie. Het is weer tijd voor 

Formido Finaleraces op Circuit Park Zandvoort. In een groot 
aantal series wordt gestreden om de laatste punten die be-
palend zijn voor het kampioenschap. Mis het niet! Kaarten: 
weekend-duinkaart € 12,-; weekend-paddockkaart € 35,-

Zaterdag 10 oktober:
Na de races kun je een pitstop maken bij Salsa Pitstop 
Zandvoort in restaurant La Course op het Circuit Park 
Zandvoort. De entree is inclusief een proefles voor Salsa 
beginners! De Salsa avond wordt afgesloten met een Salsa 
Party met DJ Andres & Salsamotion. Toegang: € 5,-. Tijd: 
20.00 tot 01.00 uur

Zondag 11 oktober:
Jazz in De Krocht met zangeres Greetje Kauffeld,  het 
icoon in de Nederlandse jazzscene. Tijdens haar veer-
tigjarig jubileum als professioneel muzikant werd ze 
koninklijk onderscheiden tot ridder in de Orde van de 

Nederlandse leeuw. Ook ontving ze op het North Sea 
Jazz Festival de prestigieuze Bird- award. Een zangeres 
van topklasse! Toegang: € 15,- (studenten € 8,-). Aanvang: 
14.30 uur. 

Woensdag 14 oktober:
Heb je een jonger zusje, broertje, neefje of nichtje die gek 
is op boeken lezen? Dan is hier voor jou een leuke tip. De 
Kinderboekenweek duurt van 7 oktober tot 17 oktober 
met dit jaar als thema ‘Aan Tafel.’ Kindertheater Kees en 
Koos komen de voorstelling ‘Sambal bij?’ spelen bij bi-
bliotheek De Duinrand. Prijs: € 2,50. Aanvang: 14.00 uur.

Gemeenten hebben grote 
vrijheid om zelf te bepalen 
hoeveel zij berekenen voor 
zaken als het aanvragen 
van een bouwvergunning, 
het verlengen van een rij-
bewijs en trouwen. Door 
deze vrijheid bestaan er al 
jaren forse verschillen in 
de kosten per gemeente. 
Ter illustratie: trouwen 
kost in de goedkoopste ge-
meente € 72 en in de duur-
ste € 561. Ook de kosten 
van een rijbewijs verschil-
len aanzienlijk. In Deven-
ter betaal je hier € 64 voor, 
terwijl je er in Eindhoven 
maar € 32 voor neerlegt. Al 
tijden speelt er een discus-
sie of deze verschillen in 
kosten per gemeente wel 
‘kunnen’. Wat vinden onze 
panelleden? 

“De kosten die worden berekend voor zaken zoals trouwen en het aanvragen  
van een rijbewijs moeten in iedere gemeente gelijk zijn.”

De stelling 
van deze week luidt:

Talk of the town

Lenna van den Haak, 29 jaar en journalist:
“Ik ben het deels eens met de stelling. Ik vind namelijk wel dat zaken als het aanvragen van een 
rijbewijs of paspoort in elke gemeente hetzelfde moeten kosten. Daar zie je immers per gemeente 
geen verschil: een rijbewijs is een rijbewijs. Trouwen is een heel ander verhaal. Elke trouwlocatie is 
uniek. Het lijkt mij daarom logisch dat daar per gemeente prijsverschil in zit.”

Gijs de Roode, 24 jaar, leraar aardrijkskunde en CDA-raadslid
“Eigenlijk is het natuurlijk erg vreemd dat de kosten zo ontzettend verschillen per gemeente. Ik 
vind dat deze kosten gelijk zouden moeten zijn per gemeente, omdat de verschillen nu soms veel 
te groot zijn. Ik denk dat men in Den Haag daar maar eens goed over moet nadenken, zodat men 
op één lijn kan komen.”

Nienke de Boer, 21 jaar, heeft onlangs haar diploma Manager Wonen behaald en werkt bij café 
Koper:
“Ik snap dat de kosten voor trouwen per gemeente verschillen. Je kunt immers zelf bepalen waar 
je wilt trouwen en het dus ook zo ‘duur’ maken als je zelf wilt. Bij het aanvragen van een rijbewijs 
of bouwvergunning is dit een heel ander verhaal. Dit moet je doen in de gemeente waar je woont. 
Voor zaken als deze vind ik dan ook dat er geen verschil mag bestaan in de kosten die gemeenten 
ervoor berekenen.”

Uit je herfst-dip-tip! 
Heb jij ook last van de herfstblues? De bladeren vallen uit de bomen, het is koud buiten, 

het regent en het wordt sneller donker. Je hebt nergens zin in. Wat te doen? Lamlendig 

in je bed kruipen? Of toch iets doen waar je lekker vrolijk en blij van wordt? Wij van 

de JONG-redactie gaan jou helpen en geven elke week een ‘Uit je herfstdip-tip’.

Tip: Proef wijnen!
Rood, wit, rosé, prosecco. Frans, Italiaans, 
Zuid-Afrikaans, Chileens, Argentijns, Spaans 
of Australisch. Cabernet sauvignon, Chianti, 
Bordeaux, Chardonnay of Champagne. Kom 
uit je herfstdip en proef al die verschillende 
soorten wijnen! Dan heb je meteen een ex-
cuus om eens lekker aangeschoten te wor-
den op een verantwoorde manier, je hebt 
immers veel geleerd over diverse wijnsoor-
ten. Het lijkt misschien een decadent uitje, 
maar het kan heel betaalbaar zijn. Een drietal 
voorbeelden in Zandvoort en Haarlem staan 
hieronder. Leuk om met een groepje vrien-
den te doen, ook als vrijgezellenfeestje of als 
personeelsuitje.

Vino e Arte: Organiseert in opdracht wijn-
proeverijen (inclusief hapjes) met wijnen 
uit een bepaald land, bepaalde streek of be-
paalde druif. Vino e Arte, Zandvoortselaan 24, 
organiseert proeverijen bij u thuis, tijdens  
exposities of op feesten en partijen vanaf   
€ 15 p.p. Tel. 5731038.

Barbecue restaurant De Nieuwe Puur, 
Zeestraat 26: Proeverijen met lekkere hapjes 
of gecombineerd met een stadswandeling 
langs historisch Zandvoort. Prijzen vanaf  
€ 13 p.p.

Stempels, Klokhuisplein 9, Haarlem: Op 15 
november organiseert Villa Fattoria samen 
met vinoloog Gabrielle Salvatore van 14.00 
tot 18.00 uur een wijnproeverij in Stempels. 
De proeverij zal op stijl worden omlijst met 
Italiaanse muziek, hapjes en natuurlijk 
Italiaanse wijnen. Deze middag kost € 12,50 
in de voorverkoop (via info@fattoria.nl). 

STUDIO 118  LET’S DANCE
VOOR KIDS, JONGEREN EN VOLWASSENEN

 
SO YOU THINK YOU CAN DANCE GEZIEN? 

NIEUW..DOOR REMY VAN LOON HIPHOP BOYS 
9 T/M 12 JAAR 13/16 JAAR

PREBALLET- KLASSIEKBALLET - 
JAZZDANCE- STREETDANCE- HIPHOP

BEL VOOR GRATIS PROEFLES 
023 5712598/ 0650425028

STUDIO ADRES: FLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOORT

Kom bewegen bij Pluspunt!

Pilatus
Actief in balans met lichaam en geest

Dinsdag 10:00 - 11:30

Fitt 4 all
Een vorm van actieve yoga

Donderdag 1 oktober
20:30 - 22:00 uur

Peuters in beweging
Ouders, opa’s of oma’s: kom op verhaaltjes en 

liedjes leuk bewegen met die kleine.
Vrijdag 9:30 - 10:30 uur

Start: 9 oktober

Voor cursussen 
en activiteiten informatie: 
www.pluspuntzandvoort.nl
023 - 57 40 330

Cursussen bij Pluspunt!

Franse conversatie
Donderdag 8 oktober 15:30 - 17:00 uur

Bridge voor beginners
Maandag 5 oktober 14:00 - 16:30 uur

Theatersport
Risico nemen en improviseren a la de Lama’s

Maandag 19:45 - 22:15 uur
Cursus is begonnen, tegen een gereduceerd tarief 

kan er gemakkelijk worden ingestroomd

Tarot
Beginners, gevorderden en vergevorderden

Leer de kaarten leggen en lezen.
1x per maand een bijeenkomst. 7 bijeenkomsten

Fotografie
Meer verdieping in de fotografie.

Woensdag 19:30 - 22:00
Start: 28 oktober

Workshop koken Tapaz
Woensdag 14 oktober. 18:00 - 22:00 uur

Digitaal Pluspunt
Word, Excel en PowerPoint. Alledrie of apart
Donderdag 19:30 - 22:00 uur. Start: 8 oktober

Voor cursussen 
en activiteiten informatie: 
www.pluspuntzandvoort.nl
023 - 57 40 330

Wijnproefcursus 
bij Pluspunt

Als je van wijn houdt en hier (nog) meer van af 
wilt weten, is dit de uitgelezen gelegenheid om je 
kennis uit te breiden. In tegenstelling tot andere 
wijncursussen staat bij ons niet de theorie, maar 

het proeven van de wijnen centraal

Donderdag 15 oktober
20:15 - 22:15 uur

1 bijeenkomst per maandag

Kijk voor meer informatie: 
www.pluspuntzandvoort.nl
023 - 57 40 330



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 61A

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Café het Zonnetje - Kerkstraat 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

V.a. 1 oktober 
serveren wij onze 
dagschotels- en is  
de 4 voor 2 actie 
voortaan op 
woensdag en 
donderdag.
Pashouders 
10% korting

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand oktober:
Overgordijnen, diverse kleuren € 19,95 per meter incl. maken.

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering Parket

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

5% korting op
al uw aankopen!

Chocoladehuis Willemsen

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ontbijt/lunch/diner
Voor Pashouders 

10% korting

Ook catering en wij zijn tevens 
af te huren voor feestjes.
Kerkstraat 5, Zandvoort
Tel.nr: 023-573 58 50

hoek Kerkstraat
Alles voor in en om het huis

De Bode Interieur
Gasthuisplein 9

Meubelen, spiegels, 
klokken, enz.

Pashouders 5% korting

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Nieuw collectie BamBam 
is binnen.

Pashouders 10% korting!

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Begin dit jaar besloot Xandra de 
grote stap te zetten om haar eigen 
bedrijf ‘Graveer een keer’ te star-
ten. Het is een bedrijf dat zich spe-
cialiseert in het graveren van een 
persoonlijke tekst op geschenken, 
promotieartikel, naamplaten, la-
bels, glazen, bekers, spiegels, stic-
kers, enzvoorts. “Het begin is altijd 
spannend. Wat vinden de men-
sen van je product? Zijn ze bereid 
om er geld in te steken? Ik moet 
het vooral hebben van mond-tot 
mond-reclame. De klanten zijn erg 
tevreden over het eindresultaat. 
Wat me opvalt is dat ze vaak ver-
rast zijn over de mogelijkheden van 
graveren met behulp van een laser”, 
aldus Xandra. 

Lasergraveren is het graveren en 
snijden van materiaal door mid-
del van een laser. De laser is een 
geconcentreerde lichtbundel die 
krachtig genoeg is om te graveren 
op verschillende soorten materia-

len, van glas tot metaal en van leer 
tot fleece. De laser wordt door een 
computer aangestuurd, zodat ook 
hele gedetailleerde ontwerpen 
mogelijk zijn. 

Hoe gaat Graveer een keer te 
werk? “Eerst gaan we bespreken 
wat de klant precies wil, dat is 
per klant natuurlijk heel verschil-
lend. De klant kan met een eigen 
ontwerp bij me komen, of met 
een bestaand ontwerp. Voor de-
gene die overigens graag advies 
wil over een ontwerp, laat het me 
weten, want daar ben ik ook voor. 
Als ouders graag een portret van 
hun kind op een spiegel willen 

laten zetten, dan  kunnen zij bij 
mij terecht. De foto van het kind 
wordt bewerkt om geschikt te ma-
ken voor het lasergraveren. Daarna 
is het de laser die het werk doet.”

ZandvoortPas
Voor ZandvoortPashouders heeft 
Graveer een keer een bijzondere 
aanbieding. Voor € 10,- wordt uw 
naam en adres gegraveerd op uw 
mobiele telefoon. 

Voor meer informatie: Xandra 
Algera, tel. 023-8887758. www.
graveereenkeer.nl

Xandra Algera was vroeger werkzaam in het 
onderwijs als docente textiel werkvormen, 
en ook bij een ICTconsultant-bedrijf. “Toen 
ik thuis kwam te zitten, besloot ik om mijn 
opgedane kennis en ervaring op  creatief 
vlak en computergebied te combineren. Zo 
kwam ik op het idee om te gaan graveren 
met een laser”, aldus Xandra. 

Graveer een keer 

ZandvoortPas actie: je naam in je  
telefoon graveren voor slechts € 10,-

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

7 dagen per week

Let op singles!
Ook voor u  

hebben wij diners.
Nu van € 10,- voor € 8,50

Info: 023-5712102

 Hele maand oktober voor Pashouders:
Tamme konijnenbouten

kilo € 12,95 
voor pashouders: kilo € 9,95

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Kaas van het huis 
Chèvre van het huis.

Pure geit, heerlijk op donker brood.
Nu 100 gram € 1,49

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

10% korting voor pashouders
HIP, Clic, EMU, Red Rag, CKS, Petit Shoes en 

nog veel meer leuke betaalbare merken!
Haltestraat 61A 2042 LL Zandvoort 

T023-5730240 • www.blitzkickers.nl

Op vertoon van de ZandvoortPas
10% korting 
(Indien betaling met creditcard: 5%)

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Haltestraat 45 - Zandvoort
023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl

VINgINO mEIsjEs
LEggINg jEaNs ZIjN BINNEN
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 41 - 2009

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 40 en 
de verdere in week 40 door het college genomen besluiten 
zijn week 41 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Meld evenementen voor 1 november 2009
Nieuwe evenementen moeten voor 1 november aangemeld 
worden bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en 
Handhaving. Dit is noodzakelijk voor de afstemming van alle 
evenementen in het Regionaal College. In december bekijkt dit 
college de haalbaarheid van de evenementen op het gebied 
van veiligheid en inzet en capaciteit van de hulpdiensten. Op 
tijd aanmelden levert ook veel voordelen op voor de promotie 
van evenementen. De nationale en internationale  VVV gidsen 
worden namelijk aan het eind van het jaar gemaakt en ver-
stuurd. Voor meer informatie en aanmeldformulieren kunt u 
terecht bij het ondernemersloket op www.zandvoort.nl. Voor 
vragen kunt u ook terecht bij de bedrijfsfunctionaris van de 
gemeente Zandvoort, Hilly Jansen, tel: 06 13427671, e-mail: 
h.jansen@zandvoort.nl. 

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 12 oktober vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die 
van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van de 
Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag van 
iedere maand.
 
Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst bij 
te wonen. De vergadering vindt plaats in Gebouw De Krocht, 
kleine zaal, en begint om 19.30 uur. 

Inspraakverslag fietspad Frans Zwaanstraat  
(zuidrand Zandvoort)
Het verslag van de inspraakprocedure van het fietspad Frans 
Zwaanstraat (zuidrand Zandvoort) is samen met het defini-
tieve ontwerp op 22 september 2009 door het college van B&W 
vastgesteld. De reacties op het plan hebben mede geleid tot 
aanpassingen voor het definitieve plan. Welke aanpassingen 
het betreffen kunt u terugvinden in het inspraakverslag. Het 
definitieve ontwerp is op de website gepubliceerd onder Ac-
tueel, Plannen en Projecten.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Burg.Engelbertsstraat 60, plaatsen reclame, ingekomen 28 
september 2009, 2009-160R.
- Hogeweg 13, vernieuwen en vergroten dakkapel, ingekomen 
28 september 2009, 2009-161Lv.
- Boulevard Paulus Loot 69, gedeeltelijk vergroten balkon voor-
zijde, ingekomen 29 september 2009, 2009-162Lv.

- Boulevard Paulus Loot 69a, gedeeltelijk vergroten balkon 
voorzijde, ingekomen 29 september 2009, 2009-163Lv.
- Visscherspad, sloop transformatorhuisje, ingekomen 01 ok-
tober 2009, 2009-164S.
- Boulevard Barnaart 59 a-f, plaatsen (licht-)reclame, ingeko-
men 02 oktober 2009, 2009-165R.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Kostverlorenpark, 46 wilgen, 33 populieren, 25 esdoorns, 5 
prunussen, 2 eiken en1 es. De bomen zijn met een gele stip 
gemerkt. De bomen worden gekapt in het kader van het “uit-
voeren beheerplan kostverlorenpark” zaaknr: 2009-6641;
- Potgieterstraat 31, één kastanjeboom, de boom is veel te groot 
voor de achtertuin, met herplantplicht, zaaknr 2009-6186.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-
gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-
mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk 
kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Ontheffing bestemmingsplan

Ontheffing artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen 
voor het:
gebruik van een deel van de eerste verdieping als horecacate-
gorie I op het perceel Haltestraat 34 te Zandvoort (bouwaan-
vraagnummer: 2009-131Vr).

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit ligt met in-
gang van 09 oktober 2009 gedurende 6 weken ter inzage bij de 
Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Post-
bus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van 
uw brief “zienswijze” te vermelden.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop-, aanleg- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Heimansstraat 25, gedeeltelijk vergroten bestaande berg-
ruimte, verzonden 30 september 2009, 2009-101Lv.

Verkeersbesluiten
Op 12 oktober a.s. zal de Bramenlaan worden afgesloten voor 
het doorgaande verkeer. Het verkeer zal worden omgeleid via 
de Duindoornlaan. De Bodaan zal opnieuw worden aangeslo-
ten op de Bramenlaan. Hiervoor zal het kruisingsvlak met de 
Bramenlaan worden afgesloten. Daarna zal het kruisingsvlak 

Bramenlaan /Parnasialaan worden herstraat.   De werkzaam-
heden zullen, afhankelijk van het weer, 2 weken in beslag 
nemen. 

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Donderdag 1 oktober waren alle Zandvoortse, nog zelfstan-
dig wonende 85-plussers uitgenodigd voor een koffieoch-
tend in Pluspunt of De Bodaan. In Zandvoort zijn maar liefst 
450 mensen van boven de 85 jaar. Dat ligt vast aan de gezon-
de zeelucht. Rond de 60 personen had zich aangemeld, maar 
uiteindelijk waren ongeveer 80 bezoekers geteld. Degenen 
die zich hadden aangemeld maar niet meer van huis kunnen, 
werden afgelopen week thuis vereerd met een koffiebezoek. 

De ouderenzorg in Nederland heeft vrijwilligers dringend 
nodig. Door overbelasting van personeel is er minder ruim-
te voor persoonlijke aandacht. Bijna 40% van de ouderen 
wonend in een instelling vindt dat het personeel te weinig 
tijd heeft voor een gesprek. Daarbij komt er in de toekomst 
alleen maar meer druk op het systeem. 

door Agaath de Goede

De vele vrijwilligers waren 
al vroeg in de weer om alles 
klaar te zetten en rond 10.00 
uur werden de eerste bezoe-
kers door de begeleiders afge-
zet. De rode loper lag al uit en 
dorpsomroeper Klaas Koper 
verwelkomde eenieder per-
soonlijk. 

Het werd een bijzondere och-
tend in Pluspunt Noord, die 
begon met een welkomst-
woord van Pluspuntdirecteur 
Albert Rechterschot. Daarin 
benadrukte hij vooral de 
samenwerking met de ge-
meente, stichting Zorgbalans, 
Zonnebloem, Rode Kruis, de 
kerken van Zandvoort en de 
ANBO. Rechterschot vertelde 
ook dat deze ochtend vooral 
was bedoeld om op de dag 
van de ouderen een gezellig 
samenzijn te bewerkstelligen 
en informatie te geven over 
mogelijkheden en voorzienin-
gen voor ouderen. Laten zien 
dat ouderen zich gesteund 
kunnen en mogen voelen in 
Zandvoort. Hij haalde nog 
even een uitspraak van Woody 
Allen (74) aan: “Ik denk op mijn 
leeftijd veel aan de toekomst, 

Nu al krimpt het budget en 
vervallen daardoor recrea-
tieve activiteiten. Wanneer 
door de vergrijzing het aantal 
hulpbehoevende ouderen flink 
toeneemt, zal al snel alleen 
basiszorg uit collectieve mid-
delen betaald kunnen worden.

Vrijwilligers zijn gemotiveerd 
om dat beetje extra te leveren 
waar de reguliere zorg tekort 
schiet. Volgens het CBS doen 
5,6 miljoen Nederlanders van 
18 jaar en ouder al vrijwilligers-
werk. De aantallen in ouderen-
zorg zijn echter veel kleiner, 
hier zijn ongeveer 300.000 
vrijwilligers actief. Dat is jam-
mer, want met circa 90.000 
extra vrijwilligers kunnen alle 
ouderen die dit willen 2 keer 
per week meer naar buiten, 2 
uur per week een persoonlijk 
gesprek houden en 5 uur per 
week meer activiteiten volgen.

Landelijke naams-
bekendheid
Dat niet meer vrijwilligers in 
de ouderenzorg actief zijn, 
komt door verschillende ob-
stakels. Zo weten sommigen 
niet waar ze heen moeten 
voor het juiste werk, anderen 
hebben een negatief beeld van 
de vrijwillige ouderenzorg of 
het aanbod van werk sluit niet 
aan bij de wensen van de vrij-
williger. Dan is er ook nog een 
grote groep mensen voor wie 
dit allemaal geen probleem 
vormt, maar die gewoon-
weg geen actie onderneemt. 

Nooit te oud om… op de koffie te gaan

In de ouderenzorg kan veel 

meer met vrijwilligers

vooral de nabije toekomst.” Na 
de koffie met een heerlijk ge-
bakje, dat iedereen zich goed 
liet smaken, werd het woord 
gegeven aan wethouder 
Marten Bierman. Hij legde uit 
wat zijn band met Zandvoort 
is. Buiten dat hij nu wethouder 
in Zandvoort is, kwam hij vroe-
ger als klein jongetje al regel-
matig naar Zandvoort met de 
blauwe tram, de Boedapester. 
Voor deze leeftijdscategorie 
zeker een herinnering. 

Voor entertainment was ge-
zorgd in de persoon van Wendy 
Molee. Geen onbekende in 
Zandvoort, omdat zij al diverse 
keren heeft opgetreden. Van 
smartlap tot ‘gouwe ouwe’, 
met vooral Nederlandstalige 
liedjes. De sfeer kwam er al 
snel in en er werd meege-
zongen, meegedeind en zelfs 
werd er gedanst. Op het hoog-
tepunt werd er nog een ware 
polonaise gelopen, door die-
genen die nog goed ter been 
zijn. Ook de dames bij de dag-
opvang deden spontaan mee. 
Mevrouw Bep Nieuwenburg 
was meteen aan het polsen of 
er liefhebbers waren die wel 
vaker zouden willen dansen, 
of te wel bewegen op muziek 

Uit kwalitatief onderzoek in 
Nederland en het buitenland 
zijn vier thema’s naar voren 
gekomen die de obstakels 
aanpakken: naamsbekend-
heid, imago, maatwerk en een 
actieve aanpak. 

Lokale afdelingen 
De juiste zorg of het juiste 
werk is moeilijk te vinden in 
de wirwar van, vaak onbe-
kende, initiatieven. Om ervoor 
te zorgen dat ouderen en vrij-
willigers in heel Nederland 
weten waar ze heen moeten 
voor vrijwillige ouderenzorg, 
moet er een landelijke or-
ganisatie worden opgericht, 
specifiek voor ouderenzorg. 
De belangrijkste reden hier-
voor is naamsbekendheid. Age 
Concern, actief in heel Groot-
Brittannië, geeft aan dat een 
grote naamsbekendheid de 
voornaamste aanleiding is 
van hun succes. Tegelijkertijd 
is het van belang dat een lan-
delijke organisatie duidelijke 
lokale afdelingen houdt. Door 
deze afdelingen veel vrijheid 
te geven, kunnen zij zich aan-
passen aan de wensen en be-
hoeften van de regio en blijft 
het buurtgevoel behouden. 
Ook kunnen de lokale afdelin-
gen zelf vrijwilligers werven. 
Want zoals de organisatie 
van Present Caritas aangeeft: 
wervingscampagnes voor vrij-
willigers werken het beste als 
ze lokaal zijn, gericht op één 
specifiek verpleeg- of verzor-
gingshuis.

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Polonaise in Pluspunt

Paul en Froukje in de Bodaan

(voor 55 plussers). Zij noteerde 
gelijk wat namen en gaf haar 
telefoonnummer: 5712297.

Na het optreden van Wendy 
legde ouderenadviseur Astrid 
van Gent nog even de nadruk 
op de mogelijkheden die er 
zijn voor allerlei hulp. Na een 
slotwoord van Klaas Koper 
over het project ‘Zandvoort 
Schoon’ en ‘valpreventie’, ging 
iedereen weer naar huis of 
werd weer netjes thuisge-
bracht. Over één ding waren 
de meeste bezoekers het in 
ieder geval eens: het was 
een zeer geslaagde ochtend 
en complimenten aan al die-
genen die dit georganiseerd 
hebben. 

Sommigen hadden al eerder 
kennis gemaakt met Pluspunt 
Noord, maar voor velen was 
dit de eerste keer. Een goede 
opsteker om nog eens te ko-
men. Dat kan, want vanaf 1 
januari gaat er een maande-
lijkse koffieochtend van start 
op de maandag. Hierbij gaat 
het vooral om contacten met 
anderen. Onder het genot van 
een kopje koffie (2e gratis) ge-
zellig een praatje maken en 
van gedachten wisselen. Nu 
alvast even aanmelden (tel.  
5740330), dan krijgt u op tijd 
een uitnodiging. Als er nog 
gegadigden zijn die als gast-
vrouw of -heer willen mee-
helpen, dan ook graag even 
aanmelden. 

A.G. Bodaan
Ook in woonstichting A.G. 
Bodaan werd de dag van de 

ouderen op gepaste wijze ge-
vierd. De zeer gezellige thea-
tershow van Paul van Kuiken 
en Froukje Koelewijn, onder 
de aansprekende titel ‘Terug 
naar vroeger’, was vooral een 
show voor de jeugd van toen. 
Aan de hand van een oude 
koffer, gevuld met spulletjes 
van vroeger, vertelde Paul op 
aanstekelijke en vooral vrolij-
ke manier over de gezelligheid 
thuis van de jaren 50 en 60. 
Met een leesplankje en met 
bekende jaartallen speelde 
Paul als het ware ‘tussen de 
schuifdeuren’ zijn verhaal, in-
clusief de daarbij behorende 
muziekkeuze. Natuurlijk wer-
den de ca. 60 oudere gasten 
onthaald op koffie en later 
een drankje naar keuze. Een 
zeer gezellige middag inclu-
sief bewonderend bezoek van 
wethouder Gert Toonen die, 
wegens het ‘Leidens Ontzet’ 
op zaterdag 3 oktober, zorgde 
voor de te nuttigen haringen. 
De wethouder vond het ei-
genlijk ‘van de gekke’ dat we 
overal een speciale dag van 
moeten maken: “Laten we 
gewoon gezellig voor elkaar 
zorgen en aandacht geven. 
En dankzij die honderden 
vrijwilligers en velen die daar 
nog bijkomen in de nabije 
toekomst, moet dat gewoon 
lukken.” En daar heeft die en-
thousiaste wethouder met 
onder andere Ouderenzorg en 
Welzijn in zijn portefeuille wel 
een beetje gelijk. Vroeger had-
den we alleen verjaardagen te 
vieren. Al met al was het wel 
een heel gezellige dag voor al 
die ouderen.
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Wonderbaarlijke score HOC – Lions

Lions dames missen creativiteit

Dutch GT4 komt weer in actie op Circuit Park Zandvoort

basketbal - heren

basketbal - dames

Misschien wel de wonderbaarlijkste score in de rayonklas-
se ooit, heeft het herenteam van The Lions aan twee pun-
ten geholpen. Na de wedstrijd in Heemstede bij HOC stond 
de teller pas na 123-131 in het voordeel van onze plaatsge-
noten stil en dat zonder verlengingen! 

Opnieuw hebben de Lions dames het zoet van de overwin-
ning niet mogen proeven. Het hoofdstedelijke Harlemlakers 
ging in Amsterdam met een 47-35 overwinning aan de haal.

Spelend coach Marvin Mar-
tina liet ook de jonge spelers 
Lars Leferink, die vorige week 
debuteerde met een sterk op-
treden, en Ken van Rhee, die 
in deze wedstrijd zijn debuut 
in de hoofdmacht van Lions 
maakte, meespelen en was 
daar buitgewoon content 
mee.

“Het was een bijzondere wed-
strijd. Alles wat iedereen deed 
viel goed. 3-punters, toverbal-
len, lay-ups, vrije worpen en 
bonussen, letterlijk alles viel 
goed, bij zowel ons als bij 
HOC. Verdedigend kunnen 
we ons zeker het een en ander 
aanrekenen. De guards van de 
tegenstanders penetreerden 

“We dachten tegen het ‘oude’ 
team van Harlemlakers te 
moeten spelen maar niets 
was minder waar. Ze hebben 
een nieuw team van studen-
tes die van Schrobbelaar en 
US komen, gemiddeld een 
jong en lang team. Tevens 
miste ik bij mijn speelsters 
de nodige creativiteit, daar 

te makkelijk door het mid-
den van onze verdediging en 
de schoten van HOC werden 
niet fel genoeg verdedigd”, zei 
Martina na afloop. 

Aanvallend speelden onze 
plaatsgenoten redelijk goed. 
Martina had bij aanvang de 
angst dat hij door een lichte 
voetblessure niet in staat zou 
zijn om de hele wedstrijd te 
spelen maar die angst was 
gelukkig niet terecht en speel-
de hij ijzersterk. Ook Ron v.d. 
Meij heerste weer onder de 
borden, ook al hingen er re-
gelmatig drie man aan zijn 
armen, waar overigens bijna 
niet voor werd gefloten door 
de wat warrige arbitrage. Ook 

zullen we hard aan moeten 
werken”, was de reactie van 
de  teleurgestelde coach 
Richard Koper. Het eerste 
kwart ging nog gelijk op (12-
10) maar daarna waren het 
bijna alleen nog de gastvrou-
wen die de tafel het mees-
te werk gaven. Zandvoort 
maakte in 20 minuten niet 

de jurytafel was niet bepaald 
in vorm en frequent werd het 
spel stilgelegd om de fouten 
te corrigeren.

Na een 60-69 ruststand ston-
den onze dorpsgenoten na 
het derde kwart met 80-96 
voor en kon V.d. Meij even op 
de bank uitrusten. Toen echter 
HOC terugkwam tot 3 punten 
moest hij, met 4 persoonlijke 
fouten aan zijn broek, de laat-
ste 6 minuten toch weer mee-
doen. In die minuten maakte 
hij ‘even’ 14 punten en omdat 
Martina in diezelfde tijd ook 
nog eens 9 punten aanteken-
de kon Lions na afloop de zege 
opeisen. Topscores van Lions: 
Marvin Martina 55 (!), Ron v.d. 
Meij 37 en Paul Wessels, die 
zijn draai bij Lions begint te 
vinden, scoorde 22 punten. 
Komende zaterdag speelt het 
herenteam uit tegen Lisse. Die 
wedstrijd in de Meerzichthal 
begint om 19.30 uur.

meer dan 11 punten. In het 
vierde kwart, toen het leed 
als was geschied, kwamen 
onze plaatsgenoten nog 
enigszins terug echter de tijd 
was te kort om een overwin-
ning uit het vuur te slepen. 
Komende zaterdag gaan de 
Lions dames naar Hoofddorp 
waar zij weer een zware 
wedstrijd voorgeschoteld 
krijgen. Hoofddorp was vorig 
seizoen namelijk als derde 
geëindigd. Die wedstrijd be-
gint om 20.45 uur.

ZSC dames verpletteren Omego

Afsluiting nationaal autosportseizoen 

handbal

autosport

Het handbalteam van ZSC boekte zaterdagavond in Via-
nen de derde overwinning op rij. Onder goede weersom-
standigheden werd een zeer ruime 23-7 overwinning op 
het conto bijgeschreven.

Het einde nadert van het nationale autosportseizoen 2009. Aankomend weekend zullen 
tijdens de Finaleraces in verschillende raceklasses beslissingen vallen. Het seizoen 2009 be-
gon bijzonder, met de introductie van een nieuwe raceklasse, namelijk de Tango Dutch GT4.

Het niet voltallige Zand-
voortse team, slechts een 
wisselspeelster en geen 
coach, legde het aanvallen-
de accent op snelle breaks, 
waarop de gastvrouwen 
geen greep hadden. De 3-9 

De klassementsleider in de 
Dutch GT4 is nog steeds 
Christiaan Frankenhout, 
maar de Westzaner heeft 
het moeilijk. Zijn voorsprong 
op Bas Schothorst is vijftien 
punten. Het binnensprokke-
len van de punten is belang-
rijker dan mikken op hoge 
klasseringen, omdat naast 
Frankenhout en Schothorst 
ook mensen als Ricardo van 
der Ende, Duncan Huisman, 
Sebastiaan Bleekemolen en 
Tim Buijs het Frankenhout 
lastig kunnen maken. De 
Ford Mustang rijders Allard 
Kalff en Jan Lammers liggen 
eveneens op de loer als het 
gaat om een podiumplaats. 
RTL7 zendt de hoofdrace van 
de Dutch GT4 rechtstreeks 
uit. Het programma begint 
zondag om 15.15 uur.

De Dunlop SportMaxx Clio-
Cup kent een spannend slot. 

voorsprong bij de doelwis-
seling gaf de krachtsver-
houdingen goed weer. Ook 
na de rust volharde ZSC in 
deze succesvolle tactiek. Het 
leverde uiteindelijk een zeer 
ruime en dik verdiende 23-7 

Voorafgaand aan de Formido 
Finaleraces komen de mer-
kenrijders van deze klasse 
uit in een raceweekend op 
Spa Francorchamps. De strijd 
gaat tussen Sandra van der 
Sloot (Landmacht team) 
en Melvin de Groot (team 
Bleekemolen).

Marcel Nooren is de voor-
naamste kandidaat om het 
duo Marc Koster en Bertus 
Sanders te gaan aflossen in 
de Toerwagen Diesel Cup. De 
noorderling uit Musselkanaal 
rijdend in de BMW, nam na 
een mooie seizoenstart van 
Jeroen den Boer in de Toyota 
Auris de leiding over in het 
klassement. Nooren heeft 
een comfortabele voorsprong 
op Dennis de Groot die in de 
VW nog slechts een theore-
tische kans heeft op de titel.

De BRL is de laatste raceklas-

ZSC’04 wint opnieuwDruk kost SV Zandvoort zaterdag punten

SV Zandvoort zondag over de knie bij VVC

Nigel Berg verijdelt een aanslag op zijn enkels

Ted Saunier (l) en Arnold Jongejan proberen een VVC’er te stoppen

zaalvoetbalvoetbal - zaterdag

voetbal - zondag

Doelpunten kunnen soms zo verschrikkelijk mooi zijn. Af-
gelopen vrijdag maakte aanvoerder Michel van Marm een 
prachtig doelpunt tegen BSM uit Bennebroek. Van Marm 
schoot de bal van eigen helft in de kruising bij de tegen-
stander. De keeper hoorde de bal alleen nog maar langs 
zijn oren suizen.

De zaterdagvoetballers van SV Zandvoort hebben de druk 
van lijstaanvoerder ZOB aan het einde van de wedstrijd 
niet kunnen weerstaan. Nadat Zandvoort al vroeg op 
1-0 was gekomen, zagen zij dik in blessuretijd de gasten 
langszij komen, een katterig gevoel bij onze plaatsgeno-
ten achterlatend.

Lijstaanvoerder VVC heeft afgelopen zondag zonneklaar 
gemaakt waar zij dit seizoen voor gaan: niets minder dan 
het kampioenschap in de zondag 5e klasse D. De Zand-
voortse gastheren lieten zich als makke schapen naar de 
slachtbank voeren. Ze verloren, en niet eens geflatteerd, 
met dubbele cijfers, 0-10. 

De andere doelpuntenma-
kers waren Mitchell Post, 
Nigel Berg en David Konijn. 
De laatste was weer een 
tijdje afwezig geweest, 
maar had een nuttige bij-
drage voor de Zandvoorters. 
ZSC’04 had het niet echt las-
tig tegen BSM, maar zo af en 
toe liepen de Bennebroekers 
een beetje te zeuren bij de 
scheidsrechter die daar dan 
vermanend op reageerde.

De 1-0 kwam op naam 
van Konijn, daarna volgde 
de gelijkmaker van BSM, 
gevolgd door het mooie 
doelpunt van van Marm. 

De wedstrijd had ook eigen-
lijk geen winnaar verdiend 
want beide ploegen waren 
nagenoeg gelijkwaardig 
aan elkaar. Beide hadden 
ook last van de zware storm, 
windkracht 9, die bijna in 

Nadat BSM opnieuw langs-
zij kwam, maakte Mitchell 
Post het verschil tussen 
de Zandvoorters en de 
Bennebroekers. In de laat-
ste zes minuten liep ZSC’04 
uit door een doelpunt van 
Nigel Berg en een indirect 
doelpunt van Berg, waarbij 
een verdediger van BSM 
tegen de bal aan liep waar-
door deze achter zijn eigen 
doelman verdween. “Over 
de hele wedstrijd waren wij 
beter, maar belangrijker is 
dat spelers als Berg en Post 
in vorm beginnen te komen”, 
aldus de tevreden coach 
Marcel Paap na afloop.

de lengterichting van het 
veld stond. Zandvoort had in 
eerste instantie tegen wind 
in geloot en ging daar goed 
mee om. De bal werd goed in 
de ploeg gehouden en kort 
gepasst omdat lange ballen 

geen zin hadden. Zo kon Max 
Aardewerk, op een mooie 
pass van Nigel Berg, al in de 
9e minuut keeper Erick Slaaf 
het nakijken geven. Na die 
snelle goal ging Zandvoort 
door maar het ontbeerde de 
zeer jonge ploeg van trainer 
Pieter Keur aan het nodige 
geluk om grotere afstand van 
hun gasten te nemen.

Ook na de thee ging het in 
eerste instantie nog goed. 
Maurice Moll was dicht bij 
de 2-0 maar zijn schot werd 
door een prima Slaaf goed 
verwerkt. Hierna gingen 
onze dorpgenoten steeds 
meer achteruit spelen en 
werd door ZOB gaande rich-
ting eindsignaal meer en 
meer druk op het doel van 
Boy de Vet gezet. Vlak voor 
tijd kreeg Zandvoort nog een 
paar dotten van kansen maar 
opnieuw ontbrak het aan ge-
luk. Aardewerk had de wed-
strijd op slot kunnen gooien 
in de 88e minuut maar zijn 
uitstekend geplaatste schot 
spatte op de kruising uiteen. 

In 2 wedstrijden heeft Zand-
voort 17 (!) doelpunten om 
de oren gekregen. De Nieuw 
Vennepse productie werd 
overigens netjes over beide 
helften uitgesmeerd.

Al snel in de eerste helft kwa-
men de gasten, met de wind 
in de rug, op een 0-1 voor-
sprong die regelmatig werd 
opgevoerd tot 0-5 bij rust. De 
Zandvoortse verdediging kon 
proberen wat ze wilde naar 
VVC-spits en topscorer Menno 
Martens was ze telkenmale te 
snel af en scoorde maar liefst 
6 keer in deze wedstrijd. Toen 
Zandvoort in de 40e minuut 
ook nog eens David Konijn 
met rood zag vertrekken, hij 
trok een doorgebroken speler 
in het 16-metergebied aan 
zijn shirt met een penalty en 
het vijfde doelpunt als gevolg, 
was het hek van de dam.

In de derde minuut van de 
blessuretijd sloeg het nood-
lot voor Zandvoort toe. Bas 
Veltmeier kon profiteren van 
een balletje dat hem via een 
Zandvoorts hoofd bereikte 
waardoor hij niet buitenspel 
stond. De Vet kon niet ade-
quaat genoeg reageren en 
beide ploegen stonden weer 
in balans. In de resterende 
8 (!) minuten blessuretijd 
haalden de Zandvoorters 
nog alles uit de kast om het 
dreigende gelijkspel nog te 
veranderen maar opnieuw 
stonden Slaaf en zijn verdedi-
gers een winnend doelpunt 
voor Zandvoort in de weg.

Komende zaterdag om 
14.30 uur speelt Zandvoort 
in Amsterdam Noord tegen 
HBOK dat afgelopen za-
terdag in Amstelveen niet 
verder kwam dan een 2-2 
gelijkspel. Overige uitslagen 
2e klasse A: Kennemerland 
– Voorland: 3-2; HCSC – 
Overbos: 4-2; Monnickendam 
– Castricum: 0-2 en CSW - 
Marken: 0-0.

Na de thee lieten de Nieuw 
Vennepers zien dat zij ook 
tegen de vrij strakke wind in 
de sterkste waren. Martens, 
de doelpuntenmachine van 
VVC, produceerde binnen de 
kortste keren 4 doelpunten 
en met een half uur te gaan 
was de stand tot 0-9 opgelo-
pen. Dat er in het laatste half 
uur ‘slechts’ een doelpunt 
werd gemaakt was niet de 
verdienste van Zandvoort, de 
VVC’ers vonden het wel wel-
letjes.

Komende zondag om 14.00 
uur gaan de Zandvoortse zon-
dagvoetballers op visite bij de 
nummer 3, het Haarlemse 
DIO, dat afgelopen zondag 
met 2-3 bij Terrasvogels won. 
Overige uitslagen 5e klasse 
D: Vogelenzang – HYS: 0-9; 
Waterloo – THB: 1-2 en DIOS 
- Geel Wit: 1-1. DSOV was vrij.

overwinning op. De wed-
strijd werd overigens geleid 
door twee door de bond aan-
gewezen scheidsrechters, 
een gegeven dat het spel 
beslist ten goede kwam. 

Laura Koning was met zes 
goals het meest productief. 
Romena Daniels (5), Lucia 
van der Drift (3 strafworpen) 
en Martina Balk (2) scoorden 
de andere doelpunten.

se waar de titelstrijd nog niet 
beslist is. Donald Molenaar, 
die het afgelopen seizoen de 
titel veroverde, staat ook nu 
weer bovenaan maar heeft 
nog af te rekenen met zijn ei-
gen teamgenoot Sandor van 
Es en met Amsterdammer 
Donny Crevels. Verder kent 
dit veld ook nog mensen als 
Jacky van der Ende, de broer 
van Ricardo, en Nelson van 
der Pol die in staat zijn, om de 
eerder genoemde namen het 
behoorlijk lastig te maken.

In de Formido Swift Cup werd 
Pieter Schothorst tijdens de 
Wijzonol Trophy kampioen. 
Melroy Heemskerk in de 
Formule Ford wist deze zo-
mer al de nationale titel op te 
eisen tijdens een raceweek-
end op Assen. Heemskerk 
pakte net als Schothorst tij-
dens de Wijzonol Trophy ook 
nog de Benelux titel.
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Dakcentrale
Daniël Groente en Fruit
De Salon
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Dr. E.B.J. van Nieuwkerk
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten 
Fin. diensten
Harocamo 
Hugoos
Kings and Queens
Kroon Mode
La Fontanella
P. van Kleeff

Administratiekantoor K. Willemse
Alessandro SPA & Beauty 
 Zandvoort
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Fier
Café Koper
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Contactzorg
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Pluspunt
Pluspunt Boomhut
PvdA
Riche aan Zee
Sea Optiek
SKiP St. Kdv. Pippeloentje-Pluk
Smulhouse Allessandro
Stolk Travel B.V.
Studio 118 Dance
Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van Schaik Omaco Makelaars
Vista Vastgoed
V.o.f. Cocarde
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Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 

wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Gemeenschapshuis
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten  
 Fin. diensten
Harocamo 
Motorrijschool Goede
Onderhoudsbedrijf 
P. Zwemmer
P. van Kleeff
PvdA
Riche aan Zee
Smulhouse Allessandro
Sportcafé Zandvoort
Stichting Classic Concerts
Studio 118 Dance
Thalassa Strandpaviljoen 18
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken   
 Glaszettersbedrijf
Zandvoort Optiek

Administratiekantoor
 K. Willemse
Algemene uitvaart   
 begeleiding Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Bar Dancing FAME
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort
Corry’s Kaashoek
Dakcentrale
Daniël Groente en Fruit
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën

adverteerders

Wisselend succes Lions-teams

Dit schot van Maurice Moll spatte op de paal uiteen

Sprongschot van Lucia v.d. Drift

basketbal 

Het afgelopen weekend heeft voor de beide Lions-teams 
wisselend succes opgeleverd. Het herenteam speelde voor-
al een sterke 2e helft in Lisse en de dames moesten, on-
danks een goede wedstrijd, de punten in Hoofddorp laten 
en zijn nog steeds puntloos.

Onze plaatsgenoten had
den het echter zwaarder 
dan de 84-105 einduit
slag doet vermoeden. 
Bij rust was er slechts 
een gaatje van 7 punten. 
Toen echter in het derde 
kwart 7 Zandvoortse drie
punters vielen was Lisse 
gebroken en konden de 
Zandvoorters freewhee
lend naar het einde spelen. 
Grote man bij de heren 
was weer Marvin Martina 
die, getuige zijn 49 punten,  
met scherp schoot. Ook 
Robert ten Pierik (17), Ron 
v.d Meij (11),  Niels Crab ben
dam (11) en Paul Wessels 
(10) kwamen in de dub bele 
cijfers. Het is even afwach
ten of komend weekend, 
thuis tegen de reserves 
van Flashing Heiloo (18.30 
uur), V.d. Meij kan spelen. 
Hij liep door een ongeluk
kige botsing met Martina 
een scheurtje in zijn neus 
op. De beide zeer jonge  
spelers van Lions, Lars Lef

erink en Ken van Rhee, 
speelden ook weer en wer
den door Martina een aan
winst voor zijn team ge
noemd. “Waar het nog aan  
ontbreekt is een sterke ver
dediging. 336 punten in 3 
wedstrijden is voldoende 
maar 264 tegen is veel 
teveel. Gaan we hard aan 
werken”, was het commen
taar van de spelende coach 
na afloop.

Dames
De dames van The Lions 
hebben in Hoofd dorp 
opnieuw een nederlaag 
moeten incasseren. De 
Hoofddorpse dames wa
ren met 7351 te sterk voor 
onze dames. Toch was de 
plaatsvervangende coach 
Rocus Driehuizen niet 
echt ontevreden. Vooral 
de verdediging was in zijn 
ogen een stuk beter dan 
de voorgaande twee wed
strijden. “Na twee matige 
wedstrijden speelden we 

nu een betere wedstrijd. 
We waren weer een team 
en vooral in de verdediging 
ging het erg goed. Helaas 
begonnen we te wisselval
lig. Goede periodes, met 
een aantal breaks en mooie 
scores, werden afgewis seld 
met slechte periodes waar
in de bal er niet inging en 
we veel balverlies leden”, 
herinnert hij zich. Tevens 
waren de Zandvoortse da
mes gehandicapt door af
wezigheid van Bercis Metz, 
Henriëtte Geurtse en Joni 
Mills. Daardoor moest Drie
huizen een beroep doen 
op de jeugdspeelsters uit 
meisjes U18, Amber van 
Duijn en Denise Kerkman. 
Ondanks hun leeftijd wis
ten zij zich goed staande 
te houden en zij brachten 
veel snelheid mee. Van 
Duijn was zelfs goed voor 
11 punten! Een duidelijk 
gemis voor Lions is de af
wezigheid van snelheids
kanon Martine Loos. Zij 
zal komende zaterdag, in 
de Korver Sporthal tegen 
SVU, weer aanwezig zijn 
en wellicht zal er dan een 
wedstrijd gewonnen kun
nen worden. Die wedstrijd 
begin om 20.15 uur.

SV Zandvoort zaterdag 
moet nederlaag incasseren

Verdiend gelijkspel ZSC handbalsters

Opnieuw zwaar verlies zondagvoetballers

voetbal - zaterdag

handbal

voetbal - zondag

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft in Zunderdorp 
een behoorlijke nederlaag moeten incasseren. Het plaatse-
lijke HBOK was met 3-0 te sterk voor onze plaatsgenoten. 
Met name het gebrek aan scorend vermogen, en een ver-
dediging die de nodige steken liet vallen, hebben ervoor 
gezorgd dat Zandvoort aan het kortste eind trok.

De keepsters beheersten zondagochtend op Duintjesveld 
het handbalduel tussen de dames van ZSC en het Amster-
damse AHC ’31. Na een spannende wedstrijd eindigde de 
partij in een 14-14 gelijkspel.

Weer heeft het zondagelftal van SV Zandvoort een zwaar 
verlies gelden. Na een 3-3 stand bij rust, verloren onze 
plaatsgenoten met 6-3 in Haarlem van DIO. Het is dat zo-
wel Terrasvogels als Vogelenzang ook punten blijven mor-
sen, anders hadden de mannen van trainer/coach Marcel 
Paap troosteloos in de 5e klasse D onderaan gestaan. Zand-
voort heeft zelfs het grootste aantal tegendoelpunten in 
de klasse moeten incasseren: 29.

Zandvoort begon al gehan
dicapt door het gemis van 
Nigel Berg en Remko Ronday. 
Ook stond er op de linkerkant 
niemand die van huis uit 
met links voetbalt. Het werd 
een zwakke plek in het elftal 
van Pieter Keur. HBOK heeft 
zich dit seizoen versterkt en 
dat was dan ook te merken. 

Onze plaatsgenoten had
den aanvankelijk de beste 
kansen om tot scoren te 
komen maar domme pech 
en een niet zo scherp vi
zier lagen een verdiende 
vroege voorsprong in de 

Het duurde even voordat 
de Zandvoortse dames het 
ritme te pakken hadden. In 

Zandvoort kwam aan de 
Noord Schalkwijkerweg in 
eerste instantie goed uit 
de startblokken. Na een 
snelle goal van DIO, boog 
Zandvoort de score om naar 

weg. Zandvoort kwam in de 
22e minuut op achterstand 
door een fraai genomen 
vrije trap die via een mooie 
krul over de ‘muur’ in één 
keer keeper Boy de Vet ver
schalkte. Vlak voor rust kon 
Dennis Kaars, die misschien 
wel van hoofdklasse niveau 
is, zijn ploeg op een grotere 
afstand van hun gasten zet
ten. Zijn inzet werd door een 
voet van een Zandvoortse 
verdediger van richting ver
anderd waardoor De Vet in 
de verkeerde hoek lag. Het 
derde HBOKdoelpunt was 
een uitgespeelde aanval over 

de beginfase had AHC het 
initiatief en nam al snel een 
02 voorsprong. De score 

een 12 stand. Echter gaan
de de eerste helft kregen de 
gastheren meer grip op de 
wedstrijd en werd de rust 
bij een 33 stand bereikt. Na 
rust was het alleen nog maar 

Schermen en S-boarden Megaklap Lisette Braams overschaduwt Finaleraces

Eerste winst SV Zandvoort in de zaal

De gecrashte BMW van de prins | Foto: Chris Schotanus

algemeenautosport

zaalvoetbal 

De afgelopen weken heeft het Wim Gertenbach College 
aan een aantal leerlingen alternatieve sportlessen voor-
geschoteld. Onder andere maître Siroos Askary, een leraar 
schermen uit Haarlem, heeft geprobeerd ze de eerste be-
ginselen van de edele schermsport bij te brengen.

Plaatsgenoot Danny van Dongen begon het weekend nog 
met een optimistisch gevoel. Zaterdag wist hij zijn tweede 
Dutch GT4 race te winnen. Daarnaast vond hij voor de af-
sluiting van het eerste seizoen een aantal sponsors om ook 
volgend seizoen met zijn Chevrolet Corvette in de Dutch 
GT4 te kunnen rijden. Hij leek alles dus goed voor elkaar te 
hebben. Totdat zijn teamgenoot, prins Bernhard van Oran-
je, een stommiteit uithaalde tijdens de langeafstandsrace 
in de Toerwagen Diesel Cup.

Het zaalvoetbalteam van SV Zandvoort kon afgelopen vrij-
dag eindelijk de armen in de lucht steken. Vorig jaar be-
haalden de Zandvoorters de titel en daardoor promoveer-
den zij naar de derde klasse. Het verschil tussen de vierde 
en de derde klasse bleek zonneklaar. Vrijdagavond tegen 
FCL stond er eindelijk een team van vechters die alleen 
maar voor de overwinning gingen.

De lessen werden georgani
seerd in samenwerking met 
de Sportservice Heemstede/
Zandvoort en Guus van 
Dee, de docent lichamelijke 
opvoeding van het Wim 
Gertenbach College, om leer
lingen wat meer te laten be
wegen en alternatieven voor 
de reguliere sporten aan te 
dragen. Zo is er ook een cur
sus ’Sboarden’ geweest, die 
matig bezocht werd maar 
werd aangevuld met jeugd 
die deelnam met de Jeugd 
Sportpas. Een ’Sboard’ is een 
skateboard met in het mid
den een soort van scharnier 
waardoor men zich zonder af 
te zetten voort kan bewegen.

Jeugd Vakantie 
Sportweek 
In de komende herfstvakan
tie heeft de Sportservice 
Heemstede/Zandvoort een 
aantal sportverenigingen in 
Zandvoort bereid gevonden 
om de jeugdige Zandvoorters, 
tussen 6 en 12 jaar, een leu

Van Oranje tikte met zijn 
BMW 120d bij het ingaan van 
de Arie Luyendijkbocht col
lega Lisette Braams aan, die 
nog 2 bolides in haar schui
ver meenam. Het leverde 
Bernhard een zwarte vlag 
op voor onsportief rijgedrag, 
maar daarmee was de kous 
nog niet af. De sportcommis
sarissen gaven hem ook een 
startverbod om nog verder in 
actie te komen. Met dat be
sluit werd Van Dongen onge
wild in een zaak betrokken die 
de zijne niet was. Hij liep voor
afgaand aan de derde race 
dan ook briesend rond. Het 
reglement van de Dutch GT4 
bepaalt dat voor de lange race 
er een volledige equipe aan 

ke vakantie aan te bieden. 
De eerste Jeugd Vakantie 
Sportweek is daarmee een 
feit. Gedurende de vakantie
week wordt er een groot aan
tal cursussen georganiseerd 
die voor een redelijk tarief,  
€ 7,50 per onderdeel met 
een maximum van 3 on
derdelen, te volgen zijn. De 
kinderen kunnen onder an
dere basketballen, hockeyen, 
streetdansen en capoeira 
volgen maar ook golf, paard
rijden, roeien, tafeltennis, 
judo, skaten en diverse cur
sussen van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade staan in
gepland. De week wordt af
gesloten met een zinderende 
en spectaculaire basketbal
clinic door Henk Pietersen, 
die in de Verenigde Staten 
van Amerika in de beste bas
ketbalcompetitie ter wereld, 
de NBA, heeft gespeeld. De 
ouders worden van harte uit
genodigd om hun kroost aan 
te moedigen en de toegang 
daarvoor is gratis.

de start dient te verschijnen. 
Van Dongen kon niet anders 
dan zich overgeven aan deze 
reglementen. “Er zijn gewoon 
twee plekken waar je dit soort 
acties niet moeten uithalen. 
Dat is in het Scheivlak en dat 
is in de Arie Luyendijkbocht. 
Nu had Lisette niets, en ik ook 
niet”, was zijn overduidelijke 
mening over de ongewilde 
klapper van Braams. 

De commotie in de Toer
wagen Diesel Cup was er niet 
minder om. Braams werd ge
lanceerd en vloog enkele me
ters door de lucht. Zij raakte 
collega Willem Cornelissen 
op een fortuinlijke manier 
die wonder boven wonder 

met zijn BMW de pits nog 
wist te halen en een kleine 
snee in zijn neus overhield 
aan het ongeluk. “Ik zag die 
auto van Lisette over mij 
heen vliegen. Het was niet 
normaal wat daar gebeur
de. Dat ze mij op de zijkant 
raakte mag een wonder he
ten”, aldus een onthutste 
Cornelissen. De race werd 
uiteindelijk gewonnen door 
Jeroen den Boer die daarmee 
zijn titelkansen levend hield 
ten opzichte van zijn naaste 
concurrent Marcel Nooren.

In de zondagrace vervlo
gen de kansen van Nooren 
snel nadat hij langs de 
baan kwam te staan. Voor 
Den Boer was het toen een 
kwestie van uitrijden. Zijn 
teamgenoot Marcel Schaap 
moest zaterdag nog inhou
den, maar na het wegval
len van Nooren op zondag 
kon hij wel vrijuit gaan en 
pakte hij voor Den Boer de 
overwinning. Na zijn onver
wachte titel in de Formido 
Swift vorig jaar, pakte Den 
Boer nu opnieuw een titel.

De gasten wisten een voor
sprong te nemen, maar 
Zandvoort trok snel de 

Al met al werden er ook nog 
een aantal titels verdeeld. 
Christiaan Frankenhout 
pakte op zaterdagmiddag 
op een zeer bekeken manier 
de eerste Dutch GT4 titel. 
Zijn belangrijkste concur
rent, Paul van Splunteren, 
hield hij achter zich. “Ik zag 
in het begin dat Paul be
hoorlijk wat vroeg van zijn 
rubber. Daarom wist ik dat 
hij in het tweede gedeelte 
van de race het lastig zou 
krijgen. Een ander voordeel 
wat ik had, was het gewicht 
dat ik bij elk succes mee 
moet nemen. Nu was dat 
bij mij veertig kilo en dat 
scheelt een hoop”, aldus 
Frankenhout na afloop van 
de eerste race.

Bij de Dunlop Sport Maxx
ClioCup wist Land macht
rijdster Sandra van der 
Sloot onder toeziend oog 
van staatssecretaris van 
Defensie Jack de Vries de titel 
veilig te stellen. Of Defensie 
met de autosportactiviteiten 
doorgaat, moet nog worden 
bezien.

stand tegelijk. Daarna kwam 
de ploeg van aanvoerder 
Stefan Smit op voorsprong, 

de verzwakte linkerkant van 
Zandvoort.

Keur was na afloop dan ook 
zowel teleurgesteld als boos. 
“Verdedigend hebben we 
een behoorlijke steek laten 
vallen, er werd niet geknokt. 
Daar was ik erg kwaad over 
want ik had ze van tevoren 
gewaarschuwd. Als we de 
kansen, die met name in 
de eerste helft gecreëerd 
werden, benutten gaan we 
gewoon met 3 punten naar 
huis. Nu staan we met lege 
handen en moeten we vol
gende week thuis (tegen 
Castricum, red.) behoorlijk 
aan de bak om niet in de 
onderste regionen mee te 
gaan draaien. Bovenin heb
ben we niets te zoeken, dat 
heb ik altijd al gezegd, maar 
een stevige middenmoter 
moeten we echt kunnen 
zijn, als iedereen maar zijn 
stinkende best doet”, gaf hij 
na afloop als commentaar. 
Castricum daarentegen won 
thuis met 4-1 van Amstelveen 
en staat na dit weekend 4 
punten voor op Zandvoort. 
Overige uitslagen uit de 2e 
klasse A: Overbos – CSW: 1-5; 
Voorland – HCSC: 5-2; ZOB – 
Kennemerland: 12 en Marken 
– Monnickendam: 51.

kende een spannend ver
loop, na 33 werd het 66. 
Bij rust wist AHC een 6-8 
voorsprong te nemen. Na 
de thee leek AHC de strijd al 
snel te beslissen door bin
nen 10 minuten een 610 
voorsprong te nemen, maar 
na de elfde Amsterdamse 
treffer kwam ZSC sterk te
rug en ging het weer gelijk 
op: 1111, 1212 om uiteindelijk 
te komen tot 14-14. Daarmee 
stelde ZSC een verdiend 
punt veilig. Lucia v.d. Drift 
scoorde 5 doelpunten. Laura 
Koning (4), Romena Daniels 
(3) en Sjaan ter Wolbeek (2) 
verzorgden de rest van de 
ZSCproductie.

DIO dat de klok sloeg en 
Zandvoort haar wil oplegde. 
De eindstand gaf volgens de 
trainer van DIO niet de juiste 
verhoudingen aan. Hij was 
erg teleurgesteld dat zijn 
spelers bij rust niet al met 
50 voor stonden. 

Komende zondag speelt 
SV Zandvoort thuis tegen 
THB, dat thuis met 30 van 
Terrasvogels won. Overige 
uitslagen 5e klasse D: Geel 
Wit – Vogelenzang: 2-2; VVC – 
DSOV: 21 en HYS – Waterloo: 
4-3. DIOS was vrij.

echter een aantal foutjes in 
de Zandvoortse verdediging 
brachten de teams weer in 
balans. FCL drukte door en 
kwam zelfs weer op voor
sprong, maar moest door 
een doelpunt van Boeree 
toch weer toestaan dat de 
Zandvoorters op gelijke 
hoogte kwamen. De gasten 
liepen vervolgens weer uit 
naar een 4-6 voorsprong, 

maar opnieuw toonde 
Zandvoort veerkracht.

Met nog vijf minuten te spe
len stond het 66. In de laat
ste twee minuten maakten 
onze plaatsgenoten defini
tief een einde aan alle twij
fels. Met twee doelpunten 
kon een mooie 8-6 overwin
ning, en de eerste 3 punten, 
genoteerd worden.

Winnaar Chris Frankenhout haalt de titel binnen | Foto: Chris Schotanus
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Afgelopen vrijdagavond verraste burgemeester Niek Meijer negen Zandvoortse brand-
weerlieden met een Koninklijke Onderscheiding (KO). Zij kregen die omdat zij meer dan 
20 jaar ononderbroken lid van het Zandvoortse vrijwillige brandweerkorps zijn.

vijf andere collega’s met hun 
partners werden door Meijer 
op het podium ontboden. 
Tot een verrassing voor de 
meeste aanwezigen, be-
halve voor de familie, sprak 
de Zandvoortse eerste bur-
ger de meer dan bekende 
woorden: “Het heeft Hare 
Majesteit de koningin be-
haagd om u te benoemen 
tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau.” 

De onderscheidingen gin-
gen naar Cees van Limbeek 
(36 jaar lid), zijn broer Fred 
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De Mannetjes
Lintjes spuitgasten

‘Moeten de vrijwilligers dan 
ook door tot hun 67ste?’

van Limbeek die zich ter 
plaatste moest omkleden in 
uniform (33 jaar), Bas Koper 
(30 jaar), Rob Hermans (28 
jaar), Jos Berkhout (25 jaar), 
Tom Groenendijk (25 jaar), 
Edwin Kraaijenoord (25 jaar) 
en Rocco Termaat (23 jaar). 
Peter van Keulen (24 jaar), 
de 9e, was deze avond ver-
hinderd. De burgemeester 
verontschuldigde zich ove-
rigens voor het feit dat de 
heren niet eerder een KO 
hebben mogen ontvangen 
terwijl dat na 20 jaar ‘trouwe 
dienst’ zeer gebruikelijk is.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 43: 
• Kornplus, licht meergranen  
 volkoren met een  
 gemalen pitje € 1,25
• saucijzenbroodje € 1,25

week 44: 
• Oerbrood, zeer donker  
 volkoren,  € 2,50
• 5 krentenbollen € 1,95

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

 van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

Verkeersbesluit Koninginneweg.

In de gemeente-advertentie 
leest u meer over de 

herinrichting van de Koninginnebuurt.

De gedoceerden van de vrijwillige brandweer

De eerste fietsster werd gewaarschuwd

De jaarlijkse feestavond van 
de brandweer in Sunparks 
was eigenlijk bedoeld om een 
viertal jubilea te vieren. Drie 
spuitgasten waren 25 jaar lid 
van de vrijwillige brandweer 
en een zelfs 30 jaar. Zij kre-
gen door de burgemeester 
een herinneringskruis op 
hun uniform gespeld. Daarna 
kwam echter de grote verras-
sing. Niet alleen zij maar nog 

De crisis beu en zin in vakantie?
Kijk dan uit naar onze folder.
U ontvangt volgende week  

een gratis reischeque  
van EUR 50,00 p.p. !

Bezoekadres: Hogeweg 56 D
2042  GJ Zandvoort 
Tel:023-5712030

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Bij aankoop van een
Varilux bril een

Rembrandt Experience
Box cadeau

Lintjesregen bij Zandvoortse brandweer

03.00    02.00

Wintertijd 25 oktober
zaterdag        zondag

Fietsen in winkelstraat 
wordt aangepakt

Het is de gemeente en de politie nu genoeg. Fietsers, 
brommer-, snorfiets- en scooterbestuurders zullen, zodra 
ze door een voetgangersdomein rijden, worden aangehou-
den en verbaliseert. De boete kan oplopen tot € 40.

Afgelopen woensdag deelde 
burgemeester Niek Meijer 
flyers uit in het voetgan-
gersdomein Raadhuisplein, 
Kerkplein en Kerkstraat. 
In de flyers werd gewaar-
schuwd dat er vanaf nu een 
strikt beleid zal worden ge-
voerd. Iedereen die rijdend 
op zijn voertuig zich in het 
gebied bevindt, riskeert een 
boete die kan oplopen tot 
€ 40. Zandvoorters en hun 
gasten moeten volgens de 

gemeente en de politie rus-
tig en veilig kunnen winke-
len. Fietsers en mensen op 
scooters, brommers en snor-
fietsen storen het winke-
lende publiek in onze woon-
plaats. Ook levert rijden in 
de voetgangerszones soms 
gevaarlijke situaties op. De 
flyer die de burgemeester 
uitdeelde is bedoeld om 
deze overtredingen te voor-
komen. En… wie niet horen 
wil moet voelen!
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Chaotisch. Zo kun je het ver-
keer in Paramaribo wel noe-
men. Nu is links rijden voor 
ons, Nederlanders toch moei-
lijk. Neem daarbij de sporadi-
sche stoplichten, het slechte 
wegennet en… de overvloed 
aan auto’s. Dan is het plaatje 
compleet. Gelukkig is zoonlief 
stress- en hittebestendig. Zo 
komen we de stad wel door! 
Het kost wel wat tijd maar ge-
duld leer je wel in deze warme 
landen, waar het tempo altijd 
lager ligt dan bij ons. Niemand 
schijnt zich echter druk te 
maken. Zelfs niet over de (te) 
hoge drempels op doorgaande 
wegen. Je remt vanzelf wel af. 
Anders zit je met je kop tegen 
het autodak geplet! We zien 
veel. Prachtige, oude gebou-
wen. Gedeeltelijk ingestort. 
Plantage woningen uit vroe-
gere tijden. Hier is ooit rijkdom 
geweest. Maar wat is het land 
nu verpauperd. Bergen vuil sta-
pelen zich op langs de oevers 
van de Suriname rivier. Plastic 
flessen, zakken, autobanden. 
Zelfs gedeeltelijk gesloopte 
auto’s liggen verspreid in de 
prachtige natuur. “Zandvoort 
Schoon” zou er een giganti-
sche maar dankbare klus aan 
hebben om het op te ruimen!
We bezoeken een oud plan-
tershuis aan de rand van de 
Commowijnerivier. Gekocht 
door een Ne der lander. Be-
heerd door een conciërge die 
er woont met zijn vrouw. Een-
zaam en verlaten; 1774 staat 
gemetseld in de entree. We 
logeren ook een nacht in een 
lodge. Een droomplek waar 
het wél schoon en alles piek-
fijn in orde is. We zien dolfijnen 
rond onze boot spelen en hoog 
opspringen uit het water. Een 
land zo mooi, chaotisch maar 
zó warm. Ons wacht echter 
een koele hotelkamer. Voor 
de mensen in de dorpjes is er 
armoede in hutjes van riet of 
golfplaten. Suriname. 
Een land vol contras-
ten zoals er veel landen 
zijn waar nog veel, heel 
veel moet gebeuren. 
Het zal óóit beter wor-
den. Hopen we. Zwaai 
zwaai. Dag Suriname.

cartoon Hans van Pelt
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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dankbetuiging

familieberichten

burgerlijke stand
10 oktober  - 16 oktober 2009

Geboren:
Megan Lyza, dochter van: Snoek, Marcel Anthonius en 
Groenhuijzen, Sandra

Gehuwd:
Praats, Peter Wilhelm Anton en Luttik, Daniëlle Jeannette
Paap, Hendrik Adriaan en Nederpelt, Brigitte Cornelia 
Johanna
Beliën, Johan Cornelis en Hart, Martine

Overleden :
Caan, geboren van Dorp, Martina, oud 100 jaar

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
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Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl
10.30 uur  Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, S
parrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

kerkdiensten 

Nieuwe bomen voor de Zeestraat

Leerlingen op bezoek bij de politiek

Onderzoek naar familiegeschiedenis

Sinterklaas komt 

ook weer naar Zandvoort Afgelopen week heeft de gemeente een begin gemaakt met het planten van nieuwe bo-
men in de Zeestraat en op de kruising met de Haltestraat. Omdat er onder het trottoir van 
de beide straten veel kabels en leidingen liggen, kan dat maar op één manier en wel met 
een grondzuiger.

Een grote groep leerlingen van de groepen 8 van de Zand-
voortse basisscholen waren afgelopen vrijdag op bezoek 
in het raadhuis. Naast een rondleiding, stond ook een ont-
moeting met de burgemeester op het programma. 

Sinterklaas heeft door middel van een brief aan de Zand-
voortse Courant bekend gemaakt dat hij ook dit jaar weer 
naar onze woonplaats zal komen. Zaterdag 15 november 
aanstaande zal hij met zijn Pieten weer bij de rotonde aan 
land komen. 

Systeem met grondzuiger voor het eerst 

toegepastSinterklaas heeft laten weten dat hij weer naar Zandvoort komt
Als men met een ‘normale’ 
graafmachine dit werk zou 
doen bestaat er een grote 
kans dat de kabels en leidin-
gen stukgetrokken worden. 
Het wegzuigen van grond is 
een nieuwe techniek die nog 
nooit eerder in Zandvoort was 
gebruikt. Overal waar gaten 
gegraven moeten worden 
kan deze techniek toegepast 
worden.  Volgende week zul-
len nieuwe iepen geplant 

Op Prinsjesdag kregen de groe-
pen 8 van de Zand voortse ba-
sisscholen het ‘derde kamer’- 
leskoffertje. Na de theorie over 
de politiek, volgt natuurlijk de 
praktijk. Daarom volgde nu 
een bezoek aan het raadhuis. 
Enthousiast stonden de leer-
lingen te wachten bij de fon-
tein. Na een inleiding van de 
raadsleden Belinda Göransson 
en Uschi Rietkerk mochten de 
leerlingen een kijkje nemen in 

Het Zandvoorts Museum, het 
Genootschap Oud Zandvoort 
en de afdeling Kennemerland 
van de Nederlandse Gene-
alogische Vereniging willen 
samen gaan werken om bij-
voorbeeld uw familiegeschie-
denis uit te zoeken of u hulp 

De Goedheiligman wordt rond 
12.00 uur verwacht waarna hij 
via een rondrit om ongeveer 
12.45 uur door burgemeester 
Niek Meijer op het raadhuis 
zal worden ontvangen.

Ook dit jaar zal het Zandvoortse 
S interklaascomité  een 
Sint Spektakel in de Korver 
Sporthal organiseren. De 
kaartverkoop, à € 2,50 per 
stuk, start op 2 novem-

worden, Ul mus resistenta 
‘New Hor izon’ genaamd, die 
resistent zijn tegen de hui-
dige iepziekte. Ook de twee 
platanen aan het einde van 
de Haltestraat worden door 
dezelfde iepen vervangen. 
Elk jaar opnieuw liepen de 
bomen uit maar de jonge 
twijgen verdroogden door de 
zoutkristallen die in de lucht 
zitten. De grootste zorg voor 
de gemeente in de komende 

de werkkamers van wethou-
der Gert Toonen en burge-
meester Niek Meijer. 

De wethouder en burge-
meester vertelden over hun 
werk en de kinderen moch-
ten vragen stellen. Een aan-
tal leerlingen mocht zelfs 
even de burgemeestersket-
ting om. Ook de oude B&W 
kamer werd bezocht, waar 
Hans Drommel (VVD) zijn 

ber aanstaande bij Bruna 
Balkenende aan de Grote 
Krocht en supermarkt Vomar 
in winkelcentrum Nieuw 
Noord. Let op: er zijn maar 
een beperkt aantal kaarten 
verkrijgbaar. Op=op! De Sint 
zal tevens tijdens de altijd 
gezellige Wintermarkt de 
Zandvoortse kinderen ver-
wennen met strooigoed. Hij 
zal daarvoor vanaf 14.00 uur 
de markt bezoeken. 

jaren is het geven van water 
aan de bomen. Diverse bewo-
ners hebben al toegezegd wa-
ter te willen geven bij extreme 
droogte. Mogelijk dat ook el-
ders de bewoners bomen na 
aanplant water kunnen gaan 
geven. Vooral de eerste drie 
jaar zijn voor een boom be-
langrijk om aan te slaan en 
zelf voldoende haarwortels te 
maken om vocht uit de grond 
op te nemen. 

werk als raadslid toelichtte. 
VVD-fractievoorzitter Fred 
Paap was ook aanwezig en 
kon de kinderen leuke details 
over het raadhuis vertellen. 
Bijvoorbeeld dat alle oud-bur-
gemeesters een eigen glas-
in-loodraampje in de B&W 
kamer hebben. 

Aan het einde van de rondlei-
ding kregen alle leerlingen een 
oorkonde mee en een mooie 
afdruk van de poster die alle 
klassen zelf hebben gemaakt. 
Na de vakantie zullen de scho-
len worden uitgenodigd voor 
het einddebat in de raadszaal. 

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Hierdoor willen wij iedereen hartelijk danken 
voor het medeleven na het overlijden van mijn 
lieve man, onze (schoon)vader, opa en opa-opa

Alfred Sandbergen

Uw bloemen, lieve kaarten en aanwezigheid bij de 
begrafenis hebben veel voor ons betekend. Ook alle 
medewerkers van de Branding in het Huis in de Duinen 
willen wij nogmaals bedanken voor hun liefdevolle 
verzorging.

Namens de familie,
E. Sandbergen - van der Maas

Langs deze weg willen wij Evert Schweitzer van  
de Algemene Uitvaart Begeleiding Zandvoort bedanken 
voor het begeleiden van de uitvaart van  
mijn vrouw en mijn moeder

Ingrid Paula Kiburg

Ook bedankt voor de goede steun en zorg voor ons.

Rob en Michael Kiburg

Bedroefd om de grote leegte die hij achterlaat, maar dankbaar 
voor de intense liefde en zorg waarmee hij ons omringde, geven 
wij u kennis van het overlijden van 

Hans Lindeman 

27 juli 1928                                  19 oktober 2009 

Trees Lindeman - Vrijaldenhoven 
Anneke Lindeman 

Klaas 
Jantien 

Noor en Daniel Aemmer - Lindeman 
Marc 
Marielle 

Pien Lindeman 

Wij zijn dankbaar voor de goede en liefdevolle verzorging die 
hij heeft mogen otnvangen in Verpleeghuis Velserduin, 

afdeling Scheldedam te IJmuiden. 

Grote Krocht 2 
2042 LW  Zandvoort 

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 23 oktober van 19.00 
tot 20.00 uur in Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 
67 te Zandvoort. 

De uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 24 oktober 
om 11.00 uur in de parochiekerk H. Agatha aan de Grote Krocht 
41 te Zandvoort waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op het parochiekerkhof aldaar. 

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het Gebouw de Krocht 
naast de kerk. 

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. Mocht het onverhoopt een keer 

gebeuren dat u de krant niet heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

• Centrale balie Gemeente Zandvoort

• Bruna Balkenende (Grote Krocht)

• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)

• Pluspunt Noord (Flemingstraat)

• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Afhaalpunten
te bieden bij het werken met 
internet en genealogisch on-
derzoek of vastlegging van 
familieverhalen, al dan niet 
gekoppeld aan de stamboom 
van de familie. De bijeenkom-
sten zullen in het museum 
worden gehouden en gedacht 

wordt aan een ochtend of een 
middag op een zaterdag in no-
vember. Als er voldoende ani-
mo is zouden er meer bijeen-
komst kunnen volgen. U kunt 
zich aanmelden bij Leendert 
de Jong, tel. 5713113 of e-mail: 
l.j.d.jong@casema.nl.
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De gemeente wil graag in contact blijven met bewoners als het 

gaat over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. 

Maandelijks is er een spreekuur, steeds in een andere wijk. 

Volgende week is Oud Noord aan de beurt. Bewoners van die wijk 

worden van harte uitgenodigd om tijdens dit spreekuur met mede-

werkers van de gemeente te praten over allerlei zaken die te maken 

hebben met de inrichting van de openbare ruimte: zitbanken, prul-

lenbakken, zwerfvuil, boomwortels, verkeerspalen, straatverlichting, 

etc. Alles kan aan bod komen. 

Het spreekuur wordt gehouden op DONDERDAG 29 OKTOBER a.s. 
in het Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14 te Zandvoort. U 

kunt er terecht van 19.00 tot 20.00 uur. Vooraf melden hoeft niet. 

De koffie staat klaar!

ZANDVOORT SCHOON !? ook in Oud Noord 

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

meerd. Tevens plaatst de 
gemeente een bord 
dat het hondentoilet 
zal worden verwijderd. 
Hopelijk vinden de hon-
denbaasjes een goed 
alternatief en ruimen 
ze de uitwerpselen van 
hun hond zelf op.

Grenzeloos op reis
Op initiatief van de  pro-
vincie Noord-Holland is 
het project Grenzeloze OV 
Informatie  opgezet, met 
als belangrijkste doel OV-
reizigers te voorzien van 
actuele reisinformatie. Nu 
al doen er 12 opdrachtge-
vers van het openbaar ver-
voer (ook buslijn 80) mee 
in dit project. De actuele 
positie van de bus wordt 
bij de halte op een elektro-
nische display aangegeven. 
De gegevens worden met 
een boordcomputer door-
gegeven aan een centraal 
systeem, wat berekent hoe 
lang het nog duurt voor de 
bus bij de volgende halte 
aankomt. Dus het busje 
komt echt zo!

Schrijffoutje 

Onze fotograaf ontdekte 
een foutje op de plaquette 
die het nieuwe beeld van 
keizerin Sissi siert. In de ver-
wijzing naar de kunstenares 
die het beeld opnieuw ge-
maakt heeft, maar dan nu 
in brons, staat: ……de zand-
voortse kunstenares Kitty 
Warnawa….. dat moet na-
tuurlijk zijn: …Zandvoortse…. 
Een slordig schrijffoutje. We 
zijn benieuwd of, en zo ja 

wanneer het recht wordt 
gezet.

Rommelmarkt
In de wintermaanden 
wordt de Zand  voort se 
rom mel markt van Plus-
punt naar De Krocht ver-
plaatst. De eerste rom-
melmarkt is op zondag 1 
november aanstaande van 
10.00 uur tot 16.00 uur. 
Op deze markt worden 
uitsluitend tweedehands 
spulletjes aangeboden, 
evenals antiek, curiosa, 
verzamelingen en boeken. 
Op deze markt is ook Rina 
Franzen weer vertegen-
woordigd met haar spulle-
tjes waarvan de opbrengst 
geheel ten goede komt 
aan de Stichting Tsunami 
Weeskinderen. De bar van 
De Krocht is geopend en 
er worden koffie, drankjes 
en broodjes geserveerd. 
De toegang van de markt 
is gratis.

Halloween in Caprera
Het gerucht gaat dat het 
bos van Bloemendaal 
behekst is door allerlei 
spoken, demonen en ge-

drochten uit de 
onderwereld. Op 
Halloween, za-
terdagavond 31 
Oktober, komen zij 
tot leven en ma-
ken iedereen het 
leven zuur die zich 
na zonsondergang 
in het bos waagt. 

Wie durft de uitdaging 
aan om mee te lopen met 
de spooktocht die je nooit 
meer zult vergeten? De 
tocht duurt een uur en is 
niet voor kinderen onder 
de 12 jaar of mensen met 
een zwakke gezondheid 
en minder validen (geen 
grap!). Ga voor meer in-
formatie of kaarten naar 
www.openluchttheater-
bloemendaal.nl.

Nacht van de nacht

Op zaterdag 24 oktober 
vindt voor de vijfde maal 
de landelijke Nacht van de 
Nacht plaats Echte duis-
ternis is bijna niet meer 
te vinden in Nederland. 
Lichtvervuiling ontneemt 
bijna de helft van de 
Nederlanders het zicht 
op de sterrenhemel en 
nachtdieren raken in de 
war van de lichte nach-
ten. Nederland is inmid-
dels één van de meest 
verlichte landen ter we-
reld. Tijdens de Nacht van 
de Nacht worden in heel 
Nederland lichten gedoofd 
en nachtelijke activiteiten 
georganiseerd. Zo orga-
niseert de Zandwaaier in 
Overveen op 24 oktober 
sterrentochten (vanaf 8 
jaar) van 1 uur. Na afloop 
is een kort bezoek 
aan sterrenwacht 
Copernicus. Ver-
geet niet warme 
kleding en stevi-
ge schoenen aan 
te doen. Er zijn 
nog meer nacht-
activiteiten in het 
weekend, bel voor 
meer info: 023-5411123.

Hondentoilet
In het collegebesluit staat 
dat de hondenuitlaat-
plaats gesitueerd naast de 
Mariaschool wordt verwij-
derd vanwege de volksge-
zondheid. Omwonenden, 
via een huis-aan-huis 
brief, en de Maria school 
door middel van een brief 
worden hierover geïnfor-

De Scheveningse ondernemer Jan de Bruijne presenteerde 
vorige week donderdag een plan voor een tijdelijke invul-
ling van het Badhuisplein. De ondernemer, wiens zoon in 
het zomerseizoen van 2008 het toeristische treintje en 
daarbij behorende kermisattractie en consumptietent ex-
ploiteerde, wil het Badhuisplein de komende vijf tot zes 
jaar tijdelijk opwaarderen met de exploitatie van een drie-
tal horecabedrijven.

‘Art impression’ van de tijdelijke horecabedrijven

Plan voor tijdelijke invulling Badhuisplein

In eerste instantie hield De 
Bruijne, die namens een 
groep investeerders actief 
is, tijdens een bijeenkomst 
een viertal ondernemers 
uit het gebied voor dat het 
dringend noodzakelijk is 
dat het Badhuisplein tijde-
lijk wordt opgewaardeerd, 
tot het moment dat het 
een definitieve bestem-
ming heeft in het kader van 
het plan Middenboulevard. 
Volgens De Bruijne zou de 
verwachte opwaardering 
binnen zes jaar zijn beslag 
kunnen krijgen. Dat is vol-
gens hem ook het moment 
dat Holland Casino uit 
Zandvoort zal zijn vertrok-
ken. Opvallend in zijn be-
toog is dat de Scheveninger 
ook mogelijkheden ziet om 

het casino over te nemen. 
Afgelopen donderdag heeft 
hij daarover met vertegen-
woordigers van Holland 
Casino Zandvoort gespro-
ken.

De Bruijne presenteerde 
een aantal ontwerptekenin-
gen van architect Wim van 
de Kamer. Gedacht wordt 
aan een Frans aardappel-
restaurant, een chocolaterie 
en een Japanse sushirestau-
rant. Uit de discussie met 
de ondernemers werd ech-
ter duidelijk dat deze voor-
alsnog niet enthousiast 
zijn over de plannen van de 
Scheveninger. Veel belang-
rijker vinden zij het dat het 
Badhuisplein meer aantrek-
kingskracht krijgt door het 

organiseren en exploiteren 
van activiteiten die aantrek-
kelijk zijn voor een groter 
publiek. Aan uitbreiding van 
het horecabestand hebben 
de ondernemers geen be-
hoefte, omdat daardoor de 
spoeling alleen maar dun-
ner wordt. Volgens hen is 
er wel behoefte aan nieuw 
publiek. De Bruijne stelde 
dat zijn plan daar juist 
aan voldoet. Zijn pleidooi 
kreeg echter geen enthou-
siaste instemming van de 
ondernemers, die klachten 
uitten over de gemeente 
Zandvoort en hun verwon-
dering uitspraken over het 
feit dat de gemeente brood 
zou zien in de plannen van 
De Bruijne, die vanuit zijn 
organisatie de exploitatie 
van de drie restaurants voor 
eigen rekening zou nemen. 
De Scheveninger is er nog 
niet uit of het zou gaan om 
een jaarrond exploitatie 
dan wel een onderneming 
voor de zomermaanden. De 
panden, die al volgend jaar 
geplaatst kunnen worden, 
zouden dan ’s winters wor-
den afgebroken.

Omwoners
Ook de bewoners van de 
aan het Badhuisplein en het 
De Favaugeplein gelegen 
flats toonden tijdens de in 
de avonduren gehouden bij-
eenkomst weinig enthousi-
asme over de plannen van 
De Bruijne, die en passant 
ook liet blijken in de toe-
komst een hotel te willen 
bouwen op of in de omge-
ving van het Badhuisplein. 

Spreekuur KNO-arts
Huis in de Duinen

Dr. E.B.J. van Nieuwkerk

Woensdag 13.30-16.00 uur

H. Heijermansweg 73
Uitsluitend op afspraak 023-5736845

WWW.ZaNDVOOrtSeCOuraNt.NL

Bezoek regelmatig de website van de Zandvoortse Courant voor

de laatste nieuwtjes

de actuele evenementen agenda

het opgeven van uw tip of opmerking

het opgeven van uw Zandkorrel of Spotlight

het aanvragen van uw ZandvoortPas 

het zoeken in het digitale archief van oude Zandvoortse Couranten

het doorgeven van een bezorgklacht

Publieke aankondiging   -  Grote schilderijenbeurs 
Direct van de kunstenaar naar uw lege muur!  Profiteer direct!   Grote unieke collectie moderne tot klassieke olieverfschilderijen.

Unieke kans!
Alles is 70% afgeprijsd.

Dit alles is vanaf slechts € 45,- te koop!

Bespaar 70%
Van 15.00-22.00 uur

Gratis entree onder het genot van een hapje en een drankje.

Vrijdag 23 oktober 
NH Zandvoort

Burgemeester van Alphenstraat,63  - 2041 KG Zandvoort

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 28,50 
 Gerookte kip met pancetta met zon-

gedroogde tomaatjes en pepermayonaise
of

Geitenkaas
met gezoete appeltjes en lavendelhoning

iii
Biefstuk Hereford

met een jus van kastanjechampignons
of

Stoofpotje vis 
 met Provençaalse tomaten-roomsaus 

iii
Omgekeerde Dame Blanche
Chocolade ijs met vanillesaus

 Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas

smartlappen en
levensliederen

Henk Jansen

vrijdag 30 oktober 
21.00 uur

Kerkplein 6
Zandvoort
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evenementen agenda
24 Restaurant Stroop - Openingsfeestje met 

live muziek bij pannenkoekenrestaurant 
Stroop, Kerkstraat 10a. Aanvang 20.00 uur

25 Muziekpaviljoen - Kunstfestijn Reünie. 
 13.00 - 16.00 uur
25 Jazz café - Spoor 5 in café Alex, 

aanvang 16.30 uur
30 Oomstee Jazz - Yvonne Weijers & Band 

in café Oomstee, aanvang 21.00 uur

1 Rommelmarkt - De Krocht, 
10-00-16.00 uur

7 Zandvoort 500 - 500 km race (WEK), 
Circuit Park Zandvoort

15 Stand-up comedy - Roué Verveer en Murth 
Mossel in theater van Circus Zandvoort

15 Intocht Sinterklaas - De Goedheiligman 
arriveert in Zandvoort

15 ‘Forellen’ concert - Klassiek concert, 
Protestantse kerk 

25 ANBO Zandvoort - Nieuwe leden middag in 
het Gemeenschapshuis, aanvang 14.30 uur

29 Feestmarkt - Feestelijke markt door het cen-
trum van Zandvoort  

okt

nov

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

De beslissing of er wel of geen natuurbrug Zandpoort (recroduct) over de Zandvoortselaan gaat komen is nog steeds onze-
ker. De Europese subsidie is weliswaar gegeven, maar de tegenstanders leggen zich er nog lang niet bij neer. Er zal nog heel 
veel water door de duinen moeten vloeien om alle neuzen naar een kant te krijgen.

Overal in Nederland worden natuur- en wandelgebieden 
en onverharde paden bedreigd door asfaltering en toe-
nemende intensieve recreatiedruk. Ook de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (AWD) staan op de nominatie om 
fietspad(en) in aan te leggen. Daarom organiseren wandel- 
en natuurorganisaties in de AWD een actie- en natuurwan-
deling tegen de aanleg van een fietspad door dit fraaie, 
rustige duingebied.

Tegenstanders van het ‘recroduct’ zijn bang dat de rust verstoord wordt | Foto: Rob Bossink

Al in 2007 verkenden enkele bestuurders het gebied per fiets

door Nel Kerkman

In 2004 werden de eer-
ste plannen gemaakt voor 
een ecoduct over de Zand-
voortselaan ter hoogte van 
het uitgaanscentrum ‘de  
Ma nege’ en de Stokmans berg 
bij de Amsterdamse Water-
leidingduinen (AWD). Iede reen 
was enthousiast maar onder-
tussen liet het Nationaal Park 
Zuid Ken nemerland (NPZK) 
een rapport door Alterra op-
stellen. Daarbij werd speciaal 
gekeken naar de recreatieve 
mogelijkheden van het me-
degebruik van het ecoduct; 
het zogenaamde recroduct. 
In 2007 namen wethouder 
Marten Bierman, gedepu-
teerde Patrick Poelmann en 
Waternetdirecteur Ed Cousin 
al polshoogte naar een fiets-
pad door de waterleidingdui-
nen om Zandvoort bereikbaar 
te maken voor het achterland. 

Hindernissen
Als het aan Provincie Noord -
Holland, Natuur monumenten 
en NPZK ligt dan wordt er 
niet vandaag maar gisteren 
al een aanvang gemaakt om 
de natuurbrug, waar ook 
wandelaars, fietsers en ruiters 
gebruik van maken, te realise-
ren. Ondanks de royale gift van  
€ 3.100.000 van de Europese 
subsidie (EFRO) voor het bou-
wen van een recroduct  (kos-
ten ruim 8 miljoen), moeten 
er nog veel hindernissen geno-

Nemo, Te voet en Stichting 
Natuurbelang AWD zijn de 
initiatiefnemers van deze 
wandeling, waarbij ook 
organisaties als Stichting 
Duinbehoud zich hebben 
aangesloten. Ook de leden 
van Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland zijn aanwe-
zig. De wandeling start om 
13.00 uur bij ingang Oase van 
de AWD in Vogelenzang en 
gaat gedurende 3,5 km rich-
ting ingang Zandvoortselaan 
in Zandvoort. Aansluitend is 
er een 6 km lange natuur-
wandeling waarbij de na-
tuurwaarde centraal staat. 

Tijdens de actiewandeling 
staan de politieke thema’s, 
zoals het gemeentebeleid en 

als er één fietspad over de brug gaat volgen er meer

Wandel mee op 8 november

men worden. Zo mag de sub-
sidie alleen gebruikt worden 
voor een recroduct met als eis 
een fietspad door de waterlei-
dingduinen. En juist dat fiets-
pad druist volledig in tegen 
het huidig geldende recrea-
tiebeleid zoals dat door de ge-
meenteraad van Amsterdam, 
die eigenaar is van AWD, is 
vastgesteld in de beheers-
visie AWD 2001-2010. Op 6 
mei besloot de Amsterdamse 
raadscommissie ROW met 
grote meerderheid van stem-
men geen fietspad door de 
AWD te willen. De raad, zo 
vertelde wethouder Maarten 
van Poelgeest, zou snel een 
besluit nemen. Inmiddels is 
een half jaar verstreken en 
er is nog steeds geen besluit. 
Wel is er een klankbordgroep 
opgericht die op dit moment 
diverse alternatieven in kaart 
brengt. Deze groep bestaat 
uit verschillende partijen en 
heeft de status van een ad-
viesorgaan. 

Politiek gevoelig
De voorzitter van ILG ge-
biedscommissie mevrouw 
Blankers-Kasbergen (bur-
gemeester Ouder Amstel) 
en ook wethouder Bierman, 
mede namens de wethouders 
Haarlemmermeer, Heemstede 
en Bloem en daal, stuurden 
in juni brieven naar het col-
lege van Amsterdam. Daarin 
deed men een dringend be-
roep om de besluitvorming 

de wandel- en natuurbelan-
gen, centraal. Uitgangspunt 
is dat er in de wandel- en 
natuurwereld een brede 
consensus is om geen fiets-
paden in de AWD te ontwik-
kelen. Met de wandeling 
willen ze laten zien waarom 
er geen fietspaden moeten 
komen. Het is uitdrukkelijk 
de bedoeling om ook de be-
heerders, Waternet, de leden 
van de Klankbordgroep, be-
leidsmakers en de pers uit te 
nodigen. Ze willen graag de 
discussie over fietspaden in 
de AWD ‘op locatie’ voeren en 
daarmee een bijdrage leve-
ren aan de discussies binnen 
Waternet en in de gemeen-
teraad over de toekomst van 
de AWD.

over een recreatief fietspad 
langs het Noordoosterkanaal 
door de waterleidingduinen 
vooralsnog uit te stellen en 
te wachten op de resultaten 
voor alternatieve tracés van 
de klankbordgroep. In 2010 
loopt ook de beheersvisie 
AWD 2001-2010 af en moge-
lijk zal dan de nieuwe visie ten 
opzichte van fietspaden door 
de AWD kunnen veranderen. 
Tevens zijn er in maart 2010 
nieuwe verkiezingen en dan is 
er een andere zetelverdeling. 

Grote weerstand
Het voorgestelde fietspad 
door de AWD in combinatie 
met een recroduct, betekent 

Hoe werkt Bieden en wonen?
1) Bezichtig de woning

2) Inschrijven bij 
 Greeven Makelaardij

3) U ontvangt een inlogcode

4) De internetverkoop 
 bij opbod start

5) U koopt uw droomhuis voor 
 een transparante prijs!!

Greeven Makelaardij o.g. 
Louis Davidsstraat 15 
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 
www.greevenmakelaardij.nl

2 X SCHERPE PRIJS

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

 
Zandvoort

Martinus Nijhoffstraat 97

Deze ideale ééngezinswoning met 4 SLAAPKA-
MERS is gelegen in de kindvriendelijke buurt 
“De Meeuwen” in de directe nabijheid van het 
centrum, het strand, de basisscholen en het NS 
station. De woning beschikt over een tuingerich-

te woonkamer met vloerverwarming en trapkast. Toegang naar 
de zonnige tuin op het zuiden met berging en achterom, open 
keuken, badkamer voorzien van ligbad en wastafel, 4 slaapka-
mers en een hobbyruimte met aansluiting voor de wasmachine.

Bijzonderheden:
•	 Eengezinswoning op een aantrekkelijke locatie gelegen;
•	 Zonnige achtertuin (zuiden) van ca. 9 meter diep;
•	 Vrij parkeren in de directe omgeving;
•	 Woonoppervlakte ca. 105 m2 perceelgrootte 108 m2;
•	 Zie voor meer info en digitale plattegronden op onze website.

KIJKDAGEN:
•	 Donderdag 22 oktober a.s. van 19.30 tot 20.30 uur
•	 Zaterdag 24 oktober a.s. van 13.00 tot 15.00 uur
De internetverkoop bij opbod vindt plaats op  
donderdag 29 oktober a.s. om 17.00 uur.

UNIE
KE	

KAN
S!

oude vraagprijs 
€ 299.000,= k.k.

Nu VANAFPrIJS 
€ 259.000,= k.k.

 
Zandvoort

Celsiusstraat 192-16 

Dit ruime en zéér verzorgde 3-kamer HOEKapparte-
ment met GARAGE en LIFT is gelegen in een klein-
schalig complex op de 2e etage. Het verkeert in een 
uitstekende staat en beschikt over een balkon op het 
ZUIDEN. Het complex ligt nabij het winkelcentrum, 

de scholen, de duinen en het strand. De woning heeft een ruime 
woon- en eetkamer met toegang naar het balkon op het zuiden, 
een verzorgde open keuken, 2 ruime slaapkamers, een badkamer 
met twee wastafels en een douche, separaat toilet met fonteintje, 
inpandige berging met aansluiting voor wassen en drogen.

Bijzonderheden:
•	 Appartement in SUPER STAAT;
•	 Gratis parkeren voor de deur;
•	 LAGE servicekosten € 95,= per maand;
•	 Inclusief ruime GARAGEBOX (4x6 meter);
•	 Woonoppervlakte ca. 90 m2 en bouwjaar 2002.

KIJKDAGEN:
•	 Donderdag 22 oktober a.s. van 18.30 tot 19.30 uur
•	 Zaterdag 24 oktober a.s. van 11.00 tot 13.00 uur
De internetverkoop bij opbod vindt plaats op  
vrijdag 30 oktober a.s. om 17.00 uur.

UNIE
KE	

KAN
S!

oude vraagprijs 
€ 259.950,= k.k.

Nu VANAFPrIJS 
€ 209.000,= k.k.

een vrijbrief voor meerdere 
fietspaden door de water-
leidingduinen. Een fietspad 
doortrekken naar het toe-
komstige strandreservaat 
Noordpoort behoort tot de 
mogelijkheden, waardoor 

het duingebied volledig ont-
sloten wordt. Ook zal het re-
croduct de natuurgebieden 
bij IJmuiden en Noordwijk 
met elkaar verbinden zodat 
er een aaneengesloten gebied 
komt. Echter vergeet men 
erbij te vertellen dat er niet 
één maar wel drie ecoducten 
moeten komen. Volgens pro-
vincie Noord-Holland is daar 
voorlopig geen geld voor en 
kan het wel 20 tot 30 jaar 
duren. Hoewel de klankbord-
groep nog lang niet tot over-
eenstemming is en de druk 
groter wordt, zijn er al 6243 
handtekeningen opgehaald 
van natuurliefhebbers. Zij ma-
ken zich grote zorgen dat het 

unieke karakter van de water-
leidingduinen, waar je lekker 
kunt struinen en waar nog 
rust en ruimte is, verdwijnt 
wanneer ook (race)fietsers 
en mountainbikes worden 
toegelaten. 

 

 Café Oomstee
De beste Jazz, beleef 't mee!

Vrijdag 30 okt: aanvang 21.00 uur.
Geweldig optreden & gratis entree!

Yvonne Weijers
Quintet

Yvonne Weijers - zang, Pieter van Santen - piano,
Ruud Eeuwen - saxofoon, Niels Tausk - contrabas

& Menno Veenendaal - drums.

Noteer in uw agenda:
Volgende Jazzavonden: vrijdag 13 en 27 november!

Zie www.oomstee.nl voor verdere informatie.

abre sus puertas!!!
Vrijdag 23 oktober is het zo ver....

Tapasbar PiriPi opent haar deuren!!!

Van 18.00 tot 21.00 uur
zijn familie, vrienden en collega-ondernemers 

van harte welkom om met ons het glas te heffen!

Hasta mañana...!
Tapasbar PiriPi

Kerkstraat 25    2042 JD Zandvoort
Tel. 023 5712537
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door Erna Meijer

Als laatste in onze serie over de Zandvoortse makelaars 
is Van der Reijden Makelaardij aan de beurt. Dit bedrijf is 
al in de jaren ‘60 ontstaan onder leiding van de heer H.W. 
Koster, die oorspronkelijk als tekenaar in dienst was bij 
architect Kelder, doch na het behalen van het makelaars-
diploma zelfstandig aan de slag ging. In 1982 is Babs van 
der Reijden daar in dienst gekomen en tien jaar later, 1 juli 
1992, heeft zij het makelaarskantoor overgenomen. 

“Het verkopen en kopen van 
een huis vereist niet alleen 
vakmanschap van de ma-
kelaar, maar het is voor de 
klant vaak een ingrijpende 
en spannende gebeurtenis. 
Het is heel normaal om ons 
in te schakelen bij de ver-
koop van een huis, maar 
het is juist bij de aankoop 
van een woning belang-
rijk, aangezien de meeste 
kopers leken zijn en hun 
krachten dan gaan meten 
met deskundigen”, aldus 
Babs van der Reijden. Zo is 
het volgens haar van groot 
belang te weten wat de 
mogelijke bestemmings-
plannen en milieuzaken 
zijn, en tevens hoe het zit 
met juridische, fiscale en 
bouwkundige aspecten. 
Allemaal zaken die om een 
deskundige begeleiding 
vragen.

Als zowel NVM- als Gilde-
makelaar is Van der Reijden, 
evenals collega Paul 
Vastenburg, gecertificeerd 
register makelaar en taxa-
teur. De kwaliteit is daar-
door gewaarborgd, mede 
doordat men van de NVM 
elk jaar ‘studiepunten’ dient 

Van der reijden Makelaardij o.g.

te halen en elke vijf jaar op-
nieuw examen moet doen. 
Deskundig en onafhanke-
lijk, maar door het bunde-
len van de krachten met 
de andere kantoren van de 
Gilde Makelaars in Zuid-
Kennemerland is men goed 
op de hoogte van de regi-
onale huizenmarkt en de 
laatste ontwikkelingen. “In 
deze roerige tijden op het 
vastgoedgebied draait de 
verkoop in Haarlem, door 
de prima treinverbindingen 
met zowel Amsterdam als 
Den Haag en het uitsteken-
de winkelaanbod, nog altijd 
heel goed. Zandvoort daar-
entegen is altijd al een heel 
ander verhaal geweest. 
Begin 2008 verliep prima, 
terwijl het de tweede helft 
van 2008 kommer en kwel 
was.” 

Dit jaar is het weer een an-
der verhaal. Het ‘rommelt’ 
volgens Babs; het gaat niet 
slecht en het gaat niet 
goed. Wel is het volgens 
haar duidelijk te merken 
dat door de automatisering 
er nu een heel andere ma-
nier van werken is ontstaan. 
Naast bijvoorbeeld de wo-

ningaanbodsite Funda is 
het van groot belang dat de 
eigen ‘digitale etalage’ op 
orde is. “Wij onderscheiden 
ons door redelijk innove-
rend bezig te zijn met onder 
andere nieuwe producten, 
flexibele tarieven door af-
spraken te maken over het 
soort werkzaamheden en 
door onze heel transparan-
te ‘aankoopcheck’ ad € 275. 
Door onze grote ervaring en 
klantenkring (ook veel men-
sen uit het buitenland) lukt 
het ons vaak om uw onver-
kochte huis tijdelijk te ver-
huren, zodat men niet op 
(teveel) dubbele lasten zit.”

Naast haar makelaarsacti-
viteiten werkt Babs vanaf 
de jaren negentig met heel 
veel plezier onbezoldigd en 
belangeloos voor PUM, dat 
Nederlandse seniorexperts 
uitzendt naar meer dan 70 
landen in Afrika, Azië, het 
Midden-Oosten, Latijns-
Amerika en Centraal- en 
Oost-Europa. Zij adviseren 
daar op aanvraag onderne-
mingen en instellingen in 
het midden- en kleinbedrijf 
en de experts doen dat op 
basis van de ervaring die zij 
zelf in hun loopbaan heb-
ben opgebouwd, op alle 
denkbare terreinen van het 
economische leven.

Van der Reijden Makelaardij 
o.g., Passage 42-44, tel. 
5715531. E-mail: info@
Hol landResidence.nl en 
web site: www.Holland-
Residence.nl 

Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

Wekelijks de krant lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Courant 
Zandvoortse 

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Seniorenmenu: € 7,00
Ma 26-10 Nasi met 1 stokje saté en een gebakken ei
Di 27-10 Varkenshaas medaillon  
 met gebakken aardappel en bonen 
Wo 28-10 Gebakken zalmfilet doppertjes,  
 worteltjes en gele rijst
Do 29-10 Zuurkool met worst
Vr 30-10 Visstoofpotje aardappelpuree en sla
Za 31-10 Schnitzel met gebakken aardappel en broccoli
Zo 1-11 Kippenbout met frites en sla

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur 
of eventueel tussen 16.00 en 17.30 uur.  U kunt ook een 
plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de Zandvoort-
Pas, dan krijgt u een toetje gratis.

Brasserie restaurant Harocamo
Kerkstraat 14  |  023-5712102

Sm
ulh

ouse Allessandro3 gangen 
keuze menu €7,50

soep van de dag
gerookte zalm op toast

scholfilet of lamskoteletjes
met dagverse groente, salade 
en gebakken aardappelen

ijsdessert

 
erwtensoep met 

roggebrood en spek € 3,50
iedere dag verse stamppot € 5,00

Smulhouse Allessandro 
Boulevard Barnaart 8 - Zandvoort  

Tel.:0681307330 

Vorige week dinsdag en woensdag is, respectievelijk in de in-
tegrale commissie Raadszaken en de commissie Planning & 
Control, de begroting 2010 behandeld. Om aan de wensen van 
de commissieleden tegemoet te komen, heeft het college een 
groot aantal onderdelen teruggenomen om wijzigingen aan te 
brengen. Weliswaar is het wethouder Gert Toonen gelukt om 
een sluitende begroting aan te bieden maar erg vrolijk wordt 
men er niet van. De behandeling van de belastingvoorstellen 
kon geen doorgang vinden omdat die nog niet klaar waren.

De onlangs opnieuw opgerichte Zandvoortse afdeling van 
D66 komt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 
met een program voor de gemeente Zandvoort. Een door 
het bestuur ingediende toekomstvisie werd door de leden 
goedgekeurd. De plaatselijke partij wil meeliften op het 
succes van D66 tijdens de afgelopen Europese verkiezingen.

Op 4 november vindt voor de vierde maal de jaarlijkse Dag 
van de Dialoog plaats. Op deze dag kan worden gepraat en 
gegeten met mensen die je niet kent, maar die wel in de-
zelfde omgeving wonen of werken. De Dag van de Dialoog 
is bedoeld om anderen te leren kennen, zodat meer begrip 
ontstaat en de leefomgeving prettiger wordt. 

Pim Kuijken (PvdA) verwoorde 
het als dat er “zwaar weer op 
komst” is. “Ik wordt daar niet 
vrolijk van. Maar een ding is 
zeker, er zal bezuinigd moe-
ten worden”, aldus Kuijken. 
Daar waren de meeste leden 
het wel over eens alleen hoe-
veel en waar was uiteraard 
onderdeel van een stevige 
discussie, zowel tussen de 

“De kracht van D66 Zand-
voort is de genoemde toe-
komstvisie van onze partij. 
Dit stelt de partij in staat 
niet vanuit korte termijner-
gernissen te handelen, 
maar juist lijnen uit te zet-
ten voor verantwoord be-
leid en beheer. Voor nu en 

Het gaat om de dialoog: naar 
elkaar luisteren zonder elkaar 
te hoeven overtuigen van het 
eigen gelijk. De gesprekstafels, 
van maximaal zeven personen, 
worden geleid door getrain-

commissieleden onderling 
als tussen de commissie en 
de wethouder(s). De leden 
wensten ook een groot aan-
tal wijzingen in de diverse 
programmaonderdelen en 
paragrafen. Het college zegde 
die vrijwel allemaal toe en de 
veranderingen zullen via een 
memorie van antwoord aan 
de fracties worden verstuurd.

in de toekomst”, aldus de 
Zandvoortse vertegenwoor-
digers van de opnieuw in 
de belangstelling staande 
landelijke partij. Ook zullen 
onze plaatselijke democra-
ten tijdens hun bekende 
politieke cafés u graag weer 
ontvangen en van u horen 

de gespreksleiders. Volgens 
het organiserende Bureau 
Discriminatiezaken zijn deel-
nemers erg enthousiast, voor-
al omdat de gesprekken met 
onbekende gesprekspartners 

Met een blik op de begroting 2010

lijkt er “Zwaar weer op komst”

D66 komt met verkiezingsprogram

Dag van de Dialoog

Politiek verslag Verslag commissievergaderingen 

‘Begroting 2010’, van 13 en 14 oktober

Een van de meest bedis-
cussieerde onderdelen was 
het parkeertarief voor zo-
wel binnen als buiten de 
parkeergarage(s). Het college 
gaat vooralsnog uit van een 
tarief van € 2,20 per uur bui-
ten de garage maar diverse 
fracties konden zich daar 
niet in vinden. Er bestaat nu 
een mogelijkheid dat er tus-
sentijds nog een vergadering 
belegd gaat worden waarin 
het parkeerbeleid, met daar-
bij de verschillende tarieven, 
vastgesteld moet worden. Of 
die vergadering inderdaad 
doorgang gaat vinden is nog 
niet bekend. De begroting en 
de belastingvoorstellen zul-
len in de raadsvergadering 
van 10 en 11 november be-
handeld worden.

wat er bij u leeft. Het eerst-
komende is op vrijdag 30 
oktober aanstaande in café 
het Wapen van Zandvoort. 
Daar kunt u ook aange-
ven of u iets voor de par-
tij wilt doen of misschien 
zelfs wel raadslid wilt wor-
den. De aanvang van het 
politiek café is 17.00 uur. 
Meer informatie over de 
Zandvoortse afdeling van 
D66 kunt u krijgen bij Clair 
Kerkman (06-50408937), 
Kees Draisma (06-15315554) 
of Ruud Sandbergen (023-
5716459).

heel open en inspirerend zijn.

Op 4 november kan worden 
gekozen tussen een ‘lunch-
dialoog’, van 12.00 tot 14.00 
uur, of een ‘dinerdialoog’, van 
17.30 tot 19.30 uur. Voor het 
organiseren van een gespreks-
tafel of voor deelname aan 
een dialooggesprek, kan men 
zich melden bij het Bureau 
Discriminatiezaken, tel. 023-
5315842 of e-mail: info@bd-
kennemerland.nl.

Krant niet 
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478 of mail: 

info@zvo-verspreiders.nl
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Sporen uit het verleden
edo van tetterode: bjoetie

Deze weken staat de rubriek ‘sporen uit het ver-
leden’ in het teken van de gevelstenen die Edo 
van Tetterode vaak in opdracht gemaakt heeft. 
We blijven nog bij de Brederodestraat 77 waar 
het volgende spoortje te vinden is. Dit keer is 
het geen gevelsteentje maar een van de vele 
beeldhouwwerken die Edo gemaakt heeft.

Bjoetie op vis
Dit beeld is gemaakt uit Franse kalksteen en is midden in de jaren tachtig gemaakt, als vrij 
werk. Oorspronkelijk was het op de granieten muur aan de zuidzijde van het huis geplaatst. 
In verband met de bouw van de garage is het in 2006 verplaatst naar de achtertuin. Het 
kunstwerkje is inderdaad een bjoetie.

Historische open dag in De Krocht

Nederlandse topjazz in Zandvoort

Hoorns Byzantijns Mannenkoor 
was overrompelend goed

Afgelopen zaterdag waren, op initiatief van Genootschap 
Oud Zandvoort,  diverse verenigingen op het gebied van 
de Zandvoortse geschiedenis aanwezig in De Krocht. Wat 
vooral opvalt is het feit dat al deze mensen zo enthousiast 
zijn over hun hobby en er uren over kunnen vertellen, maar 
ook dat er een behoorlijke vergrijzing plaatsvindt bij som-
mige verenigingen. Dus wilt u meer weten, lid of donateur 
worden, neem dan contact op met een van de verenigingen.

Vorige week vrijdag waren leden van de top van de vader-
landse jazz te bewonderen in Oomstee Jazz. Saxofonist 
Rinus Groeneveld had zijn kwartet meegenomen en, in sa-
menwerking met promotor en drummer Menno Veenen-
daal, aangevuld met zangeres Sue Moreno en de Britse gi-
tarist Jim Knowler. 

Het Hoorns Byzantijns Mannen stelt zich ten doel de Sla-
visch-Byzantijnse gezangen, maar ook de oorspronkelijke 
liturgische Russische zangtraditie eer aan te doen. In een 
overvolle Protestantse kerk hebben zondag jongstleden 
ruim 350 mensen enorm genoten van het in 1985 opgerichte 
koor onder leiding van de dirigent Grigorio Sarolea. 

Op zoek naar voorouders

Hoorns Byzantijns Mannenkoor in een volle kerk

Genootschap Oud Zand voort 
had scanapparatuur klaar-
staan om foto’s in te scannen 
voor hun archief. Verder tegels, 
ansichtkaarten en naslagwer-
ken om op de hoogte te zijn 
van het wel en wee van onze 
voorouders. Meer informatie: 
secretaris A. Koper, tel. 5718441.

De Historische Werkgroep 
Amsterdamse Waterleiding 
Duinen, het Juttersmu-ZEE-
um en Genootschap Oud 
Zandvoort hadden een (s)
loop/wandelroute door 
Zandvoort klaarliggen. Heel 

Een ‘volle bak’ heeft vrijdag-
vond weer genoten van de 
topjazz die Oomstee Jazz re-
gelmatig in huis heeft. Rinus 
Groeneveld heeft al regel-
matig het kleine café aan de 
Zeestraat met zijn act op zijn 
kop gezet en vrijdag was het 
niet anders. Ook de mooie 
stem van Sue Moreno droeg 

Deze zeer bevlogen, in 1967 
in Den Haag geboren musi-
cus blijkt van vele markten 
thuis te zijn. Naast zijn spe-
cialiteit op het gebied van het 
dirigentschap wat Russische 
en Oekraïense religieuze en 
wereldlijke muziek betreft, is 
hij muziekdocent, muzikant 
(speelt viool en doedelzak) 
en zanger. Vanaf 1989 voert 
Sarolea dit niet kerkelijk ge-
bonden koor aan en is het 
repertoire danig verbreed. 

Voor de pauze bestond het re-
pertoire uit a capella gezon-
gen kerkelijke muziek, waarin 

leerzaam en interessant om 
eens te doen. Het Zandvoorts 
Museum had veel aandacht 
voor het werk van Thijs 
Ockersen, die Zandvoort op 
diverse manieren in beeld 
heeft gebracht. Meer infor-
matie: Zandvoorts Museum, 
tel. 5740280.

Het Juttersmu-ZEE-um liet 
enkele vondsten zien en gaf 
de nodige informatie over 
bijvoorbeeld rondleidingen. 
Allemaal vrijwilligers die voor 
u, de kinderen en de kleinkin-
deren klaar staan. 

bij aan het succes. Zij is in de 
vaderlandse jazzscene met 
name bekend om haar ver-
tolkingen van ruige rockabil-
ly en rock ‘n roll, gezoet met 
smeuïge latin, swing, blues, 
jazz en country. Het bracht 
het publiek bijkans in extase. 
Op 30 oktober treedt Yvonne 
Weijers met haar band op 

de vele kleuren van de in de 
Byzantijnse kerken veel voor-
komende iconen en de geur 
van wierook duidelijk te ho-
ren waren. Indrukwekkend 
was het keervers ‘Prjeswiataje 
Bogorodietse’ en de solo van 
de dirigent als voorzanger in 
‘Zemle Russkaja’, een kloos-
terzangwijze. Een krachtig 
gezongen ‘Gospod’ wotsa-
ris’a’ stond in groot contrast 
met het mooi gedragen ‘Otce 
Nas’ , het Onze Vader, terwijl 
de bijzondere stemmen ge-
heel tot hun recht kwamen 
in het laatste nummer voor 
de pauze.

De Zandvoortse Bomschuit 
Bouwclub, waar de leden met 
heel veel geduld schaalmo-
dellen van de bomschuit en 
andere items maken. Vooral 
de opengewerkte versie van 
een bomschuit is een juweel-
tje. Meer informatie: voorzit-
ter J.M. Bluijs, tel. 5714632. 
Folklorevereniging De Wurf 
was ook aanwezig. Voorzitter 
Freek Veldwisch is een enthou-
siaste spreker en wist veel 
te vertellen. De poppen, ge-
maakt door Mieke Hollander, 
in diverse Zandvoortse kledij, 
stonden op een rij. De werk-, 
de rouw-, de zondagse- en de 
winterkleding, met daarnaast 
nog enkele jeugd outfits. 
Meer informatie: secretaris 
M. Hollander, tel. 06-2017882.

Grote belangstelling was er 
voor de genealogen van de 
afdeling Kennemerland, die 
haarfijn uitlegden hoe een 
stamboomonderzoek plaats-
vindt. Dit is geen sinecure en 
met velen is men tijden bezig 
geweest om de Zandvoortse 
families digitaal vast te leg-
gen. Het is al een kunst op 
zich om de handschriften op 
de originele documenten te 
kunnen ontcijferen. Van het 
aanbod om gelijk de eigen 
voorouders gepresenteerd 
krijgen, werd veel gebruik 
gemaakt. Meer informatie: 
voorzitter L. de Jong, tel. 
5713113.

in café Oomstee. Aanvang 
21.00 uur. 

Café Alex
Jazzliefhebbers konden dit 
weekend ook in café Alex aan 
hun trekken komen. Daar 
traden The Whiskers op. Zij 
brengen veel nummers uit 
het ‘American Songbook’ met 
een meer dan voortreffelijke 
en virtuoze vibrafonist Peter 
de Gelder, die ook bij tijd 
en wijle in het Mainstream 
Jazzcombo van Zandvoorter 
Ger Groenendaal optreed. 
Ontzettend swingende mu-
ziek die een extra meekrijgt 
door het spel van Van Gelder. 

Van geheel andere aard 
(en kleding) was het optre-
den daarna. Geopend werd 
met een drietal traditionele 
Kozakkenliederen. Het pu-
bliek was daarbij getuige 
van de première van ‘Kozaka 
Nesut’, een triest en droevig 
lied over een dode Kozak. In 
tegenstelling hiermee volgde 
het vrolijke ‘Zagul’al molo-
dets’, waarin de rivier Wolga 
(Russisch voor levenswater) 
centraal staat, en ‘Stenka 
Razin’, een overbekende me-
lodie (bij ons beter bekend 
onder de titel ‘Aan de oever 
van de Rotte’) met een ge-
weldige bassolo. In dit beeld 
paste ook het bekende en 
schitterend gezongen ‘Ej 
Uchn’em’ (de Wolgaslepers). 
Het slotnummer ‘Dwenatsat 
Razbojnikov’ was heel indruk-
wekkend met een koude ril-
lingen bezorgende solo. Het 
publiek beloonde het koor, 
dat nog een tweetal toegif-
ten zong, terecht met een 
staande ovatie.

Het volgende concert is op 
zondag 15 november. Dan 
zal het Uriël Ensemble het 
‘Forellenconcert’ uitvoe-
ren. Op 22 november volgt 
dan om 15.00 uur in de 
Agathakerk het optreden van 
de Maestreechter Staar. Voor 
kaarten zie www.classiccon-
certs.nl.

‘Sporten is gezond!’
www.sportinzandvoort.nl

VaN aaCKeN 
GLaSZetterSBeDrIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

Nu OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Najaarsbeplanting
Bloeiende violen

Bemesting

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
 Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, to taal service voor 
computergebruikers. 023-
5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Klussenbedrijf Rico. 
Voor al uw kleine klussen 

in en om het huis. Redelijke 
prijs. Voor info: 06-1423 2051  
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

Het Pakhuis een kring -
loopwinkel waar van alles 

te koop is! Van serviezen en
 glaswerk tot meubels 
en van kleding tot boe-

ken. Kennemerweg 6 
Zandvoort (voormalige 

TZB kantine) De winkel is 
geopend op don-vrij-zat 

10-17 uur. Info: 06 - 53693409
.........................................................

Te koop: zeer mooie
 BMW 318i aut. Airco, 

radio cass., airbag. 
Bwjr. 1995,  

150.000 km. APK gekeurd 
tot maart. Vaste prijs  

€ 2.750,-. Tel. 06-3063 0542
.........................................................

Nu ook in Zandvoort: 
www.wijmakenuw-

website.nl. 
Al vanaf € 150,-

ZANDKORRELS
Voor gemakkelijk te 

onderhouden villa op de 
boulevard een Nederlands 

sprekende schoonmaakster 
gevraagd voor een ochtend 
in de week. Tel. 023-5713461
   ......................................................
Zin in een cursus kunstge-
schiedenis? Overzicht van 
Van Eyck tot Brueghel. Drs. 
Liselot de Jong start 5 nov. 

in Zandvoort. 06-48443623, 
www.kunstinvorm.nl

.........................................................
Te huur: Zomerhuis in Zand-
voort. Inclusief gas/water/

elektra. € 650,- per maand, 1 
maand borg. Geen huisdieren. 

Bob Kluft, tel. 06-29527140
.........................................................
Als de zee kon spreken, zou 
zij u vertellen van de groot-
heid van God ! Als je weer 

eens langs de bruisende  zee 
loopt:  Sta dan  stil en let op 
Gods wonderen (de Bijbel).

 ........................................................
Uw tuin winterklaar maken 
en/of bladruimen? Bel voor 

vrijblijvende prijsopgave 
Totale tuin service, 

tel. 06-1712 2176
.........................................................

Gevraagd: jonge dames 
vanaf 18 jaar voor sex mas-

sage en erotiek. 06-3365 7021
.........................................................

Te koop:  witte mountain-
bike ATM in nieuwstaat.
 Slechts drie keer op ge-
reden. Vaste prijs € 75,-. 

Tel. 5717978
.........................................................

Hotel Anna zoekt voor 1 à 
2 ochtenden in de week 

goede schoonmaak-
hulp. Info: 023-5714674

............................................................
Te huur: knus zomerhuisje 
(2 pers.). Huiskamer, keuken, 

douche en toilet. Slaapkamer 
op 1ste verdieping. Eigen 

opgang, ruime parkeerge-
legenheid. Tel. 023-5715928

............................................................
Gezin in Bentveld zoekt 

huishoudster/oppas/kok 
voor circa 13 uur per week. 
1 dag van 8.30–17.00 uur 
en 1 dag van 13.30–18.30 

uur. Bel: 06-2001 9183

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ook voor een
weekend bloemetje!

Specialist voor al uw bloemwerken.

door Nel Kerkman



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 61A

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Café het Zonnetje - Kerkstraat 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

V.a. 1 oktober 
serveren wij onze 
dagschotels- en is  
de 4 voor 2 actie 
voortaan op 
woensdag en 
donderdag.
Pashouders 
10% korting

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand oktober:
Overgordijnen, diverse kleuren € 19,95 per meter incl. maken.

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering Parket

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

5% korting op
al uw aankopen!

Chocoladehuis Willemsen

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ontbijt/lunch/diner
Voor Pashouders 

10% korting

Ook catering en wij zijn tevens 
af te huren voor feestjes.
Kerkstraat 5, Zandvoort
Tel.nr: 023-573 58 50

hoek Kerkstraat
Alles voor in en om het huis

Bezoek ook onze 
Kerstafdeling

De	Bode	Interieur
Gasthuisplein 9

Nieuw collectie spiegels
is binnen.

Pashouders 5% korting

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
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Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Sandra Groenhuijzen volgde zwan-
gerschapscursus bij Cathy: “Tijdens de 
zwangerschapcursus heb ik eigenlijk 
alles geleerd om de zwangerschap 
en de bevalling zo goed mogelijk aan 
te kunnen. Want vergis je niet: als je 
zwanger bent gebeurt er ontzettend 
veel met je, zowel fysiek als mentaal.” 
Inmiddels is Sandra op 9 oktober be-
vallen van een gezond en prachtig 
dochtertje, Megan Lyza. “Ik ben heel 
erg blij dat ik de zwangerschapscur-
sus bij Waves heb gevolgd. Het heeft 
mij de rust, kennis en zelfvertrouwen 
gegeven om de zwangerschap tot een 
goed einde te brengen”, aldus de dol-
gelukkige moeder. 

De sportieve Kim Göransson werd door 
haar schooldokter doorverwezen naar 
het health center, omdat ze ‘verkeerd 
stond’.  Nu volgt Kim alweer een half-
jaar oefentherapie Mensendieck bij 
Cathy. “Bij Mensendieck leer ik met 
behulp van oefeningen hoe ik mijn 

houding kan verbeteren, zodat mijn 
rugklachten verminderen”, legt Kim 
uit. Ze is erg enthousiast over Waves 
werkwijze: “Naast de oefeningen en 
massages, praten Cathy en ik er ook 
samen veel over. Cathy stimuleert me 
om zelf over dingen na te denken, dat 
vind ik goed, omdat ik er dan zelf ook 
echt mee bezig ben.” 
 
Waves Beach & Health center
Bij Waves beach & health center kunt 
u terecht voor diverse soorten mas-
sages, zwangerschapscursus, yoga, 
pilates, persoonlijke coaching, perso-
nal training, diverse workshops en oe-
fentherapie Mensendieck. Kwaliteit, 
persoonlijke aandacht en medische 
expertise vormen de basis. De profes-
sioneel opgeleide medewerkers van 

Waves zorgen ervoor dat alles vakkun-
dig verloopt. 

ZandvoortPas
Waves Beach & Health center heeft 
voor ZandvoortPashouders het hele 
jaar door vier roulerende aanbiedin-
gen die gedurende twee weken geldig 
zijn. De bekende 10% korting wordt 
om beurten gegeven op pilatesles, 
een cadeaubon, een massage en de 
zwangerschapscursus. 

Waves Beach & Health center, 
Burg. Van Fenemaplein 2-6. Tel. 571 
3255, e-mail: info@newwaves.nl. 
Openingstijden: maandag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. 
www.newwaves.nl 

In 2005 richtte Cathy Samé Lottin Waves, Beach 
& Health center op met de bedoeling om een 
plek te bieden voor iedereen die behoefte heeft 
aan ontspanning en een gezonde levensstijl. In-
middels heeft Waves een bloeiende praktijk. De 
hoogzwangere Sandra Groenhuijzen en de veer-
tienjarige scholiere Kim Göransson vertellen over 
hun ervaringen. 

Waves Beach & Health center heeft veel 
mogelijkheden op het gebied van gezondheid

Eigenaresse Cathy Samé Lottin

 Hele maand oktober voor Pashouders:
Tamme konijnenbouten

kilo € 12,95 
voor pashouders: kilo € 9,95

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

BOereNJuMBO
Echte boerenkaas van wel 60 kilogram. 

Nu 500 gram € 6,95.
Bij aankoop van een pond boerenkaas

een liter boerenlandwijn voor slechts: € 2,95.

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

7 dagen per week

Voor Pashouders 
Warme chocomel met 
slagroom + appeltaart 

met slagroom
van € 5,95 voor € 5,--

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 
10% korting!

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

“Deze week koken wij diverse gerechten met Bokbier!”
Voor pashouders: Het 1e glas Bokbier gratis!

10% korting voor pashouders
HIP, Clic, EMU, Red Rag, CKS, Petit Shoes en 

nog veel meer leuke betaalbare merken!
Haltestraat 61A 2042 LL Zandvoort 

T023-5730240 • www.blitzkickers.nl
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                         Paul Olieslagers

de 10 beste drogisterijen van Nederland. In 1984 werd hij 
door zijn vrienden verrast met een ‘gaper’, gemaakt door 
Edo van Tetterode. “ik was compleet overdonderd”, herin-
nert Paul de ludieke actie. Zakenman Paul was zeer creatief 
met het bedenken van allerlei acties, met onder andere de 
eerste klantenpas van Zandvoort waarvan er 4000 zijn uit-
gegeven. Ondertussen werd in 1989 zoon Martijn geboren 
en omdat de zaak altijd geopend was, kwam het sociale 
leven op een laag pitje te staan. In 2002 hakte het echtpaar 
Olieslagers de knoop door en werd de drugstore verkocht. 
Een nieuwe periode brak aan. 

Toneelvereniging 
Paul was niet alleen in het zakelijke leven actief, ook in 

het verenigingsleven is hij een bedrijvig baasje. 
Hij was lid van de carnavalsvereniging de 

Scharrekoppen en via Bram Stijnen werd 
hij niets vermoedend, na een uitvoe-

ring van toneelvereniging Wim 
Hildering, geronseld voor de to-

neelvereniging. Inmiddels heeft 
Paul heel veel rollen gespeeld, 
waarvan ‘Nee schat nu niet’ tot 
één van z’n favorieten hoort. 
Zijn mooiste rol samen met 
Minke v.d. Meulen is ‘Potasch 

en Perlemoer een tragedie’ rond 
5 mei 1995 geweest. Na het 10 

jarig voorzitterschap van Pieter 
Joustra hanteert Paul de voorzit-

tershamer alweer 11 jaar. 

BKZandvoort
Sinds 1,5 jaar is Paul actief bestuurslid bij de Beeldende 
Kunstenaars Zandvoort en sinds kort is hij met veel ple-
zier voorzitter. Zijn grootste wens is: een goede zaal voor 
cultureel Zandvoort. Voordat Paul ja zegt tegen allerlei 
zaken overlegt hij altijd eerst met Gertie, want zijn privé 
leven is heilig. Hij houdt van de wintersport, gaat graag 
skiën, houdt van lezen en is zoals gezegd een perfecte kok. 
Vol trots laat hij zijn kookdomein zien in zijn geweldige 
huis aan de Zandvoortselaan. “Even bedenken wat ik van-
avond ga eten”, zegt Paul bij ons afscheid. Het recept klinkt 
overheerlijk maar is mij te ingewikkeld. Ik doe het wel met 
bruine bonen met spek.

Dorpsgenoten

Het drogisterijvak kreeg Paul Olieslagers (1958) met de 
paplepel in gegoten, want niet alleen zijn vader had een 
drogisterij in Amsterdam maar ook zijn opa was drogist. 
Zijn zuster is de enige in de familie die een andere 
richting heeft gekozen. Na de HAVO ging Paul 
in de winkel van zijn vader werken, gelegen 
achter de Albert Cuyp. 

Van Amsterdam naar Zandvoort
Paul was een eigenzinnig typje en 
daardoor klikte het zakelijk niet zo 
goed tussen zijn vader en hem. Dus 
ruilde Paul de baan bij zijn vader in 
en ging als assistent bedrijfsleider 
bij een DA drogisterij in Amstelveen 
werken. In 1980 stelde pa Olieslagers 
Paul voor om zelfstandig een seizoens-
drogisterij te beginnen in een Zandvoorts 
pandje aan de Kerkstraat. Natuurlijk had 
Paul daar wel oren naar en dat was het begin 
van een langdurige liefde tussen Paul en Zandvoort. 
Maar zijn allergrootste liefde is uiteraard zijn Limburgse 
vrouw Gertie. Hij ontmoette haar tijdens een vakantie in 
Zuid Duitsland. Ook Gertie komt uit een middenstandsge-
zin en na het volgen van een drogisterijopleiding wisselde 
ze de meubelbranche in voor de zaak van Paul. 

Drugstore De Gaper
Na vijf jaar de drogisterij aan Kerkstraat 36 gerund te heb-
ben kwam opeens het pand van de familie Bakels vrij. In 
zijn achterhoofd had Paul altijd wel ‘smoel’ gehad op dit 
pand en hij besloot de stap naar de overkant te wagen. 
Drugstore De Gaper draaide goed en behoorde destijds bij 

Alzheimer Nederland col-
lecteert van 9 t/m 14 no-
vember bij u in de buurt. 
Wilt u mee helpen om 
te collecteren? Het kost 
slechts een paar uurtjes 
van uw tijd. Door uw in-
zet draagt u bij aan meer 

Paul Olieslagers

Collectanten gezocht

voor alzheimer collecte

Tekst en foto Nel Kerkman

Hoewel dorpsgenoot Paul Olieslagers een ‘vreumde’ is en 
blijft, heeft hij, als Amsterdammer, zich aardig ingeburgerd 
in het Zandvoortse. Samen met zijn vrouw Gertie was Paul 
jaren eigenaar van de drugstore De Gaper in de Kerkstraat. 
Verder brengt hij de mensen aan het lachen door middel 
van zijn toneelspel en hanteert in het verenigingsleven 
vakkundig de voorzittershamer. Eén van zijn grootste hob-
by’s is koken, dus laten we eens een kijkje nemen in zijn 
levenskeuken. 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 9-11 13 14 14 

Min 7 7 8 9

Zon 20% 30% 30% 20%

Neerslag 60% 25% 40% 70%  

Wind zo. 4 z. 4 zzo. 3-4 zzw. 4

Ook in het weekend 
regenkansen

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Twee antipolen zijn duidelijk 
waarneembaar op de weer-
kaarten voor de komende 
dagen.
Enerzijds ontpopt hoge druk 
zich nadrukkelijk boven 
Noord- en Noordoost-Europa. 
Aan de andere kant gaan ac-
tieve lagedrukgebieden min 
of meer voor anker in de regio 
zuidwest van Ierland. Die rad-
draaiers stuurden in eerste 
instantie vrij zachte lucht via 
Frankrijk naar het noorden. 
Woensdagmiddag werd 
het 17 graden in Limburg. 
Regenfronten zijn gekoppeld 
aan die lagedrukgebieden en 
het is de vraag hoe actief, of 
juist uitgeblust ze onze ge-
bieden gaan aandoen de ko-
mende dagen.

Vrij zeker lijkt het dat vanaf 
vandaag tot en met het 
weekend de regenkans toch 
wel wat toeneemt. Vooral ook 
op de zondag lijkt de regen-
kans groot voor Zandvoort 
en Bentveld. In de kille regen 
kan het kwik blijven steken 
bij een graad of 8-10 donder-
dagnamiddag. Ronduit koud!

Mocht het opkomende 
noordoostelijke hogedruk-
gebied toch meer invloed 
krijgen, worden de actiefste 
neerslaghaarden in de kiem 
gesmoord. In dat geval zou-
den de intensiefste regen-
perikelen wel eens kunnen 
blijven hangen boven het 

Verenigd Koninkrijk. Zo zijn 
er situaties bekend uit het 
verleden dat er de hele week 
regen werd aangekondigd, 
terwijl de hoge druk zoveel 
tegenwicht bood vanuit het 
noordoosten dat er in de 
prakrijk maar 24 druppels 
vielen. 
 
Waarschijnlijk behouden we 
deze barometrische ‘setting’ 
in grote lijnen tot rond de 
maandwisseling. De weer-
modellen begin deze week 
lieten het genoemde hoge-
drukgebied de laatste okto-
berdagen wegzakken naar 
het midden van Europa. Het 
gevolg van dit berekende sce-
nario zou een verwarmende 
zuidelijke stroming richting 
Nederland kunnen zijn. 

Het zal niet de eerste keer 
dat de wisseling oktober/
november uiterst zacht 
verloopt. In 1994 was het 
rond de maandwissel bijna 
20 graden in Zandvoort. De 
allerlaatste weermodeluit-
komsten laten de luchtdruk 
juist flink stijgen tussen 
IJsland en Noorwegen. Dit 
zou dan een kouder plaatje 
moeten inhouden tijdens de 
maandwissel.
Eerste winterprik begin 
november? Bel de weer-
primeurlijn eens op 0900-
1234554.  

weerman Marc Putto 

Het weer is veranderd en de regen is weer in het land. 
Die doorstaande wind (zuidoostpassaat als het ware) 
blijft ook de rest van de week waaien. De windtoename 
die we de afgelopen dagen al merkten, hangt nauw sa-
men met de luchtdrukverdeling deze week.

Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse 

Courant waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen 

stellen. Joop van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablis-

sement, gesprekken met de eigenaren, exploitanten of chef-koks en een 

analyse van de kaart u een beeld geven van dit restaurant. De volgorde 

die uw recensent aanhoudt, is puur willekeurig en niet beïnvloedbaar.

Zomaar een stukje Griekenland in onze Zandvoortse Hal-
testraat. Dat beeld ontstaat als u het Griekse specialiteiten-
restaurant Zaras binnen gaat. Smaakvol, warm, genoeglijk en 
gezellig zijn woorden die er bij passen. Overal Griekse orna-
menten die sfeervol verlicht worden waardoor er een warm 
gevoel over je heen komt. En wie weet bent u wel afgelopen 
zomer in Griekenland op vakantie geweest en wilt u de sfeer 
weer terughalen, dan bent u bij Zaras aan het goede adres. 
Tevens kent Zaras eens in de vier weken een avond vol met au-
thentieke Griekse muziek met live optredens van Griekse mu-
sici; de eerstvolgende is op vrijdag 13 november aanstaande.

Eigenaar Christos Zaras is met recht trots op zijn bedrijf dat 
zeer onlangs een behoorlijke uitbreiding heeft ondergaan. Waar 
vroeger de bar was, is nu een doorloop naar een gezellige zaal 
waardoor het restaurant naar circa 60 zitplaatsen is uitgebreid. 
De bar is tegenwoordig aan de rechter kant gesitueerd. “Volgend 
jaar zomer kunt u ook bij ons in een echte Griekse tuin dineren. 
Lekker buiten eten, zoals bij ons thuis, in het noordelijke gedeelte 
van Griekenland”, vertelt Christos. Al zijn medewerkers, behalve 
zijn Nederlandse vrouw, komen daar vandaan en dus wordt er 
bij Zaras op de traditionele Griekse manier gekookt.

Zaras is niet alleen een specialiteitenrestaurant, men kan er 
ook op bestelling gerechten ophalen en de keuze zal niet ge-
makkelijk zijn. De kaart kent een groot aantal grillgerechten 
die weer onderverdeeld zijn in vlees- en visgerechten. Ook 
is er een aantal gerechten dat uit het ‘pannetje’ komt. Bij de 
voorgerechten valt direct een zeer gezellig gerecht op: Pikilia 
(€ 18,50 voor 2 personen), zeg maar de Griekse variant op 
de tapas. Diverse hapjes met allerlei smaken om samen lek-
ker van te smullen. Ook de Taramas (€ 4,50), een salade met 
viskuit, springt direct in het oog en wat is nu een Grieks res-
taurant als er geen Feta (€ 5,50) en Tzatziki (€ 4) op de kaart 
staat? Bij Zaras krijgt u een ruime portie. Aan de warme kant 
van de voorgerechten een elftal gerechten uiteenlopend van 
Keftedes (€ 6,50), gehaktballetjes in tomatensaus, tot Tiropita 
Spanakopitta (€ 5,90), bladerdeeg gevuld met spinazie en 
feta, en van de beroemde Dolmadakia (€ 6,30), de gevulde 
wijnbladeren, tot Bamies (€ 6,20), okra’s in tomatensaus.

Zandvoort à la carte

Dat Griekenland een rijke traditie heeft in visgerechten moge 
duidelijk zijn. Een land met zoveel eilanden en een lange kust-
lijn kent waarschijnlijk duizenden recepten. Bij Zaras is het 
niet anders. Gegrilde Solomos (zalm) en Swordviss (zwaard-
vis) van de grill heeft u al voor € 14,50. Voor datzelfde bedrag 
staat gegrilde en gevulde inktvis erop en voor € 19,50 kunt 
u genieten van een gegrilde dorade. Voor gerilde scampies 
betaalt u € 17,50. Als u van alles wat wilt proeven, bestaat er 
de mogelijkheid om voor 2 personen een gemengde schotel 
(€ 46,00) te bestellen.

Er komen nog veel meer interessante gerechten van de grill. Al 
voor € 12,50 heeft u een souflaki van kip. 2 gegrilde kipspiesjes 
geserveerd met frites, salade en tzatziki. Maar ook ossehaas 
met kruidenboter (€ 18,50), een Bifteki schotel, biefstuk gevuld 
met feta en geserveerd met giros, salade, frites en tzatziki 
(€13,50) of een ‘french rack’ (5 lamskoteletjes aan één stuk) 
voor slechts € 14,50 komen van de grill en zijn absoluut niet 
te versmaden, net als de mixed grill voor 2 personen (€ 38). 
Griekenland is ook een land dat bekend staat om zijn lams-
vlees. Onder de noemer ‘Specialiteiten van het huis’ kunt u 
kiezen uit een zestal lamsgerechten van de grill. Laat u zich 
door de kelners informeren over de diverse gerechten, allen in 
de prijsklasse van € 14,50.

Zoals hierboven al aangegeven heeft Zaras ook een aan-
tal gerechten uit de koekenpan. In het oog springend, en 
tevens een gerecht dat mij zeer aanspreekt, is de Bekri 
meze (€ 18,50). Een schotel met lam, varkensvlees en kip-
filet in een pikante wijnsaus. Voor de kipliefhebber is de 
Kotopoulo (€ 16,50), kipfilet in een speciale Griekse saus, 
een uitgelezen gerecht. Maar ook gegratineerde giros  
(€ 13,50) zal er zeker zomaar ‘in fietsen’.

Houdt u van een lekker dessert na de goede maaltijd? Vraag dan 
nog even naar de kaart waar u kunt kiezen uit niet minder dan 
10 ‘toetjes’. De bekende ‘Europese’ staan erop maar interessan-
ter zijn de typisch Griekse desserts als kadaifi met ijs (€ 5,50), 
zoet gebak van draadjesdeeg, of baklava met ijs (€ 5,50), een 
mierzoet bladerdeeg gebak gemaakt van filodeeg, amandelen 
pistachenootjes en honing. Eveneens een traditioneel Grieks 
dessert is Griekse yoghurt met walnoten en honing (€ 5,50).

Heeft u dan nog wat plaats over dan kunt u een keuze maken uit 
op diverse manieren gemaakte koffie in de prijsklasse tussen € 
1,80 voor een normaal geserveerd kopje koffie tot € 6 voor kof-
fie met een ‘tik’ als Irish Coffee en soortgelijke versnaperingen.

Zaras is gevestigd aan de Haltestraat 7 en is zeven dagen in 
de week, ’s zomers van 14.00 uur tot 00.00 uur en ’s winters 
tussen 16.00 uur en 23.00 uur, geopend. Voor reserveringen en 
meer informatie, onder andere over de mogelijkheden voor een 
partij, feest, buffet of catering, neemt u contact op met Christos 
Zaras, tel. 5716631. Op dat nummer kunt u ook uw afhaalbestel-
ling plaatsen.

“Sporten houdt de geest jong  
en het lichaam vitaal”

www.sportinzandvoort.nl

Wijkbijeenkomsten, aanvang 20.00 uur

Wat moet er gebeuren in de gemeente Zandvoort
 of in uw wijk in het bijzonder?

Wijk: Locatie: Datum:
Zandvoort Zuid Gemeenschapshuis do. 22 oktober
Bentveld / Nieuw Unicum A.G. Bodaan  ma. 26 oktober

Wij horen graag uw ideeën en suggesties

onderzoek en een betere 
kwaliteit van leven voor 
mensen met dementie en 
hun naaste. Kunnen we 
op u rekenen? Interesse? 
Neem dan contact op met 
de collecteorganisator in 
Zandvoort: 023-5712196

Onder het motto ‘Ik zie, ik 
zie wat jij niet zag’ start 
SEA Optiek een bijzondere 
najaarsactie, die in het te-
ken staat van de schilder 
Rembrandt. Wie in de actie-
periode van 28 september 
tot 28 november een bril met 
Varilux glazen koopt, krijgt 
de Rembrandt Experience 
Box cadeau. Deze box be-
staat uit een exclusief boek, 
een DVD en twee kaartjes 
voor een tentoonstelling met 

actie bij Sea Optiek

reproducties van Rembrandt 
schilderijen. Wie in de actie-
periode bij SEA Optiek een 
oogmeting laat uitvoeren, 
krijgt de speciaal voor de ac-
tie ontworpen Rembrandt 
Verjaardagskalender. Daarin 
staan 12 schilderijen die iets 
met zien te maken hebben. 
Op de achterkant van de 
kalender geeft Rembrandt-
specialist professor dr. Ernst 
van de Wetering een toe-
lichting.
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Stalen schatje
Ik kan het me nog goed her-
inneren. Het gebeurde op 
een mooie avond in mei. Ik 
parkeerde mijn fiets op de 
stoep van een straat waar ik 
regelmatig te vinden ben. De 
volgende dag zou het grof-
vuil worden opgehaald, dat 
zag ik aan een oude koffer en 
een vergaan droogrek die iets 
verder op de stoep stonden. 
Ik zette mijn fiets op slot. Dat 
was, zo zou blijken, voorlopig 
de laatste keer. Want toen ik ’s 
avonds terug naar huis wilde 
scheuren, was hij verdwenen, 
foetsie, weg. 
 “Wat een schurken”, riep 
ik boos. Hoe durfden ze mijn 
fiets mee te nemen? Die 
avond lag ik verdrietig in bed. 
Ik dacht aan alle fijne din-
gen die ik samen met mijn 
Spartaatje meemaakte. Zo 
herinnerde ik me de briefjes 
die ik regelmatig op mijn ba-
gagedrager aantrof. Ze waren 
van mijn vriendin, die als geen 
ander wist hoe mijn fiets eruit 
zag. Als ze deze ergens in het 
dorp tegenkwam, liet ze soms 
een lieve boodschap voor 
mij achter. Ik plakte op mijn 
beurt af en toe een kattebel 
op haar Gazelle. Een ander 
mooi verhaal is die ene keer 
dat ik samen met een iets te 
zware vriend op mijn fiets zat 
en later een grote scheur in 
mijn frame ontdekte. Einde 
verhaal dacht ik, maar toch 
vond ik nog iemand die mij 
blij maakte door de hele boel 
weer aan elkaar te lassen. 
 Ik was werkelijk dol op 
mijn Sparta en was dan ook 
diep triest toen ik hem die 
bewuste avond in mei kwijt-
raakte. Nog triester werd ik 
toen ik zijn vervanger ontving. 
Het betrof een oud barrel dat 
smeervlekken op mijn kleding 
achterliet. Na twee verpeste 
broeken vond ik het mooi ge-
weest en gaf ik de moed op. 
Maar toen, vorige week, ge-
beurde het onmogelijke. Daar 
stond hij, mijn fijne Sparta, op 
exact dezelfde plek als waar 
ik hem voor het laatst had 
gezien. En daarmee zijn 
ik en mijn stalen schatje, 
samen weer een mooi 
verhaal rijker. 

column
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I Know Where It’s @
Vrijdag 23 oktober: 
In het laatste weekend van oktober is in Haarlem weer het 
jaarlijkse Haarlem Salsa Dance Festival, georganiseerd door 
Stichting Alma Latina en Salsa dansschool SalsaMotion. Op dit 

festival zijn verschillende topdansers van over de hele we-
reld aanwezig om salsaworkshops te geven. Verder zijn 

er internationale DJ’s om de salsamuziek te draaien 
waarop tot laat in de nacht gedanst kan worden. De 
feestelijke opening van dit salsa event vindt plaats 
in het Patronaat: een glanzende vloer, glimmende 
draaitafels en zwoel bewegende lichamen! De deu-
ren gaan open om 22.00 uur en de toegangsprijs 
is € 20,-

Zaterdag 24 oktober: 
De Galaparty van het Haarlem Salsa Dance Festival 
vindt deze zaterdag vanaf 22.00 uur plaats in de 
Philharmonie Haarlem. Voor meer informatie over 
het gehele programma, de diverse locaties en het 
bestellen van een passe-partout, zie www.salsafes-
tival.nl 

Zondag 25 oktober: 
Na twee jaar Kunstfestijn is er veel zang-, dans-, en 
ander talent ontdekt. De organisator van Kunstfestijn, 
On-Air Events, sluit het tweede seizoen van het 
Muziekpaviljoen op het Raadhuisplein af met een 
‘Kunstfestijn Reünie’. Een aantal talentvolle deel-
nemers van 2008 en 2009 komen hun kunsten nog 
eens vertonen. Dit leuke event wordt gepresenteerd 
door ZFM DJ Roy van Buuringen en duurt van 14.00 
tot 16.00 uur.

the rebound

Wanneer Sandy (Catherine 
Zeta Jones) erachter komt 
dat haar man vreemdgaat, 
pakt ze haar spullen en 
verhuist ze met haar kin-
deren naar New York. Hier 
ontmoet ze de veel jon-
gere Aram (Justin Bartha), 
wiens pasgesloten huwe-
lijk met een Française een 
leugen blijkt te zijn voor 
een verblijfsvergunning. 
Verbonden in het verdriet 
om hun relaties vinden ze 
in elkaar een prettige ge-
sprekspartner. Wanneer Sandy een baan aan-
geboden krijgt, vraagt ze Aram op haar kinderen te passen, 
waardoor de twee steeds dichter tot elkaar komen. Ondanks 
dat er genoeg redenen zijn om het niet te doen, lijkt een relatie 
tussen Sandy en Aram de ideale oplossing. De vraag is echter: 
zijn ze elkaars ‘rebound’ of is het echte liefde?

Zondag
08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland 
17:00 uur De Avond 
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi 

Maandag
08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Muziekkoerier 
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag
08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag
08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag
08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop 

Vrijdag
08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
15:00 uur Eurobreakdown 
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT 

Zaterdag
08:00 uur Toebak Leeft? 
10:00 uur Goedemorgen Zandvoort 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zandvoort op Zaterdag 
17:00 uur Roy on-air (h)
19:00 uur Eurobreakdown (h)
21:00 uur Alternative FM
23:00 uur Night Walk 

24 uur per dag on air!

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

radio + tv

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Uit je herfst-dip-tip! 
Beetje last van de herfstblues? De bladeren vallen uit de bomen, het is koud buiten, het regent en het 

wordt sneller donker. Je hebt nergens zin in. Wat te doen? Lamlendig in je bed kruipen? Of toch iets doen 

waar je lekker vrolijk en blij van wordt? Wij van de JONG-redactie willen je graag helpen en geven elke 

week een ‘Uit je herfstdip-tip’.Deze week, Multigroove presents: 

Niemand minder dan Don Pavo alias producer DJ 
Pavo geeft in zijn eigen ‘home town’ Haarlem in 
poptempel Patronaat een exclusieve solo weg 
van zes uur. Dat betekent zes uur lang uit je dak 
gaan op één van Neerland’s beste DJ’s. Zet het dus 
met grote neon-hoofdletters vet onderstreept én 
met uitroeptekens in je agenda: 24 oktober: DJ 
Pavo Solo Harlem Nights, Patronaat.

Wie kent de populaire DJ Pavo niet? Als hardcore 
DJ heeft hij op de grootse feesten en festivals ge-
draaid. Denk aan Sensation Black, Hellraiser en 
Thunderdome. Hoe is het allemaal begonnen? DJ 
Pavo is bekend geworden in de roemruchte Oldschool 
periode, ging door in de early hardcore en tenslotte 
slaat hij met groot succes de weg in van de ‘harder 

Harlem Nights met DJ Pavo Solo  
‘When the sun goes down. He owns the town’

styles of dance’. DJ Pavo wordt ‘The  Gothfather’ van de 
hardere stijlen genoemd, een treffende titel gezien zijn 
staat van dienst. En nu dus: Harlem Nights. 

“Ik heb er heel veel zin in. Het wordt niet alleen maar 
hakken en bijlen. Ik wil het publiek een allesvullende 
avond bieden met verschillende soorten muziekstij-
len. Verwacht een mix van oud en nieuw. Van oude 
house en Oldschool, subtiel opbouwend naar Trance 
en Techno, met als climax beukende hardstyle. Ik ben 
als artiest niet in een hokje te plaatsen, omdat ik van 
veel verschillende soorten stijlen hou. Harlem Nights 
is een mix van nu met respect voor het verleden”, aldus 
DJ Pavo. 

Het Patronaat vormt het decor voor een dikke show in 

Dier van de Week
Deze mooie dame heet 

Klieyou, een Akita 

Inu teefje van 6 jaar. Ze 

was altijd een voorbeel-

dige huisgenoot, tot een 

paar maanden geleden. 

Ineens kon mevrouw 

niet meer alleen zijn 

en ging ze hier en daar 

wat slopen. Dat vond de 

baas natuurlijk niet zo 

leuk en nu zoekt ze een huisje waar ze niet of bijna 

niet alleen hoeft te zijn. 

Klieyou is een echte Akita Inu en is best een beetje 

onafhankelijk. Ze kent de basiscommando’s en luistert 

er ook redelijk naar. Omdat ze niet altijd sociaal is met 

andere honden, liep ze niet zo vaak los bij de vorige 

eigenaar. We denken dat Klieyou dat wel heel leuk zou 

vinden. Verder kan ze wel met katten overweg en ook 

met kinderen, als ze maar rustig aan elkaar kunnen 

wennen. Want zoals een echte Akita Inui kan ze ook 

af en toe eenkennig zijn. 

Wie heeft er verstand van het ras en geeft Klieyou een 

mooi nieuw leven? Komt u kennis maken met haar 

in het dierenasiel in Zandvoort, Keesomstraat 5. Het 

asiel is geopend van maandag tot en met zaterdag 

tussen 11.00 en 16.00 uur. Meer informatie kunt u ook 

krijgen via tel. 5713888 of de website www.dierente-

huiskennemerland.nl.

een setting met drank, gokken, dollarbiljetten, stoere 
gangsters en bloedmooie verleidelijke dames. De 
organisatie ligt in handen van Multigroove: succes 
verzekerd dus!

Dresscode: Dress like a gangster and bring your bitch! 
Locatie: Het Patronaat. Toegang: € 20,- Tijd: 23.00 tot 
05.00 uur. Leeftijd: 18+. Voorverkoop: Primera, Free 
Record Shop. Internet: www.ticketonline.nl en www.
paylogic.nl 

Voor informatie over Harlem Nights: 
www.multigroove.nl of www.patronaat.nl 

Later bleek dat het een onderdeel was 
van de voorstelling die gaat over de 
twee zussen Joost en Daan uit Assen. 
Zij krijgen van Pa nog één kans om 
een Chinees restaurant te beginnen. 
Maar, de kreeft wil de soep niet in en 
de kakkerlakken eten de laatste verse 
slablaadjes op, rat Ralph en Sabastiaan 
de spin hebben honger en vertrekken. 
Alleen de kinderen in het publiek kun-
nen de zussen nog helpen om het geld-
probleem van de zussen op te lossen. 

Tussen de spelers en de kinderen is er 
een leuke interactie. De zussen zijn zeer 
gedreven in hun spel en zijn vindingrijk 
om met zo weinig mogelijk materiaal 
de kinderen te boeien en belangrijk te 
laten schateren van pret. Vooral als de 
zussen aan de kinderen vragen of ze 
de kauwgum in sliertjes terug willen 
geven. De slierten gebruiken Daan en 
Joost voor een (onzichtbare) klant die 
draadjesmie wenst te eten. Moraal van 
het verhaal: de zussen krijgen veel geld 
voor hun nieuwe recept en nemen de 
spin, kreeft, kakkerlakken en de rat met 
gezin mee naar hun nieuwe boerderij.   

Tekst en foto Nel Kerkman

Bij binnenkomst in de expositieruimte 
kregen de kinderen van de spelers Ineke 
Strating en Zjuul Burgering van kinder-
theater Kees & Koos een kauwgumbal. 

Tijdens de kinderboekenweek waren 
er diverse leuke activiteiten georgani-
seerd in de bibliotheek Duinrand afde-
ling Zandvoort. Zo was er woensdag-
middag 14 oktober voor kinderen van 
6 tot 11 jaar een spannende muzikale 
voorstelling met als titel: Sambal bij?

Kindertheater Kees & Koos in de bibliotheek

Kinderboekenweek: Sambal bij

Jaarlijks is deze speciale 
dag. Steeds meer mensen 
zorgen voor een ouder wor-
dend familielid, een partner 
met dementie, een gehan-
dicapt kind of een buur-
vrouw die kanker heeft. 
Deze zorg wordt mantel-
zorg genoemd. Men doet 
dit uit liefde, persoonlijke 
betrokkenheid of plichts-
gevoel. Niettemin kan dit 
op een gegeven moment 
zo intensief worden dat het 
iemands leven erg bepaalt. 

De mantelzorgers zijn van 
harte welkom van 10.30 
tot 15.00 uur in Pluspunt, 
Flemingstraat 55. De toe-
gang is gratis. Er zijn leuke 
creatieve workshops, er is 
lekker eten en mantelzorgers 

Zorgt u voor een naaste die ziek of gehandicapt is? Dan 
is deze dag voor u! Tandem organiseert op dinsdag 10 no-
vember een fantastische verwendag voor mantelzorgers 
die woonachting zijn in Midden- en Zuid-Kennemerland. 
Het thema dit jaar is: ‘Mantelzorg? Doe het samen!’ 

Dag van de Mantelzorg 

kunnen elkaar ontmoeten en 
ervaringen uitwisselen. 

Tadem organiseert deze 
dag in samenwerking met 
Draagnet, Zorgbalans, ViVa! 
Zorggroep, MEE, GGZ Dijk en 
Duin, Stichting Thuiszorg 
Gehandicapten en Stich-
ting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-
Kennemerland. Kijk voor 
meer informatie over deze 
dag op: www.tandemzorg.
nlof bel Tandem: 023-8910 
610. 
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De reden dat u de slaap niet kunt vatten, kan met een heleboel factoren te maken hebben. 
Tijd om het structureel aan te pakken! Volg de volgende richtlijnen en pas uw leefstijl aan 
voor een betere nachtrust.

Waar liggen die autosleutels ook alweer? Ik ben je verjaar-
dag helemaal vergeten! Hoe heet die zangeres nou ook al-
weer? Iedereen vergeet weleens iets. Soms zijn het onbe-
nullige dingen, maar af en toe ook belangrijke zaken waar 
je achteraf van kan balen. Hoe komt dat eigenlijk, en moet 
je je zorgen maken als het vaker gebeurt? In drie vragen 
zochten wij het antwoord.

Soms is uw slaapprobleem 
volledig te wijten aan de om-
geving. Niemand zal lekker 
slapen wanneer er veel her-
rie is of het te warm is. Maar 
ook uw eigen gedrag kan de 
diepte van uw slaap flink 
beïnvloeden. Een prettige 
slaapomgeving kan het eer-
ste begin zijn. Zorg voor een 
goed matras en een hoofd-
kussen dat nek en schouders 
ondersteunt. De slaapkamer 
moet voldoende donker en 
stil zijn. Open het raam voor 
frisse lucht en rook er niet. 
Draai de wekker zo dat u er 
niet steeds op kunt kijken.

Slaapkamer
Het is niet de bedoeling dat u 
in uw slaapkamer veel andere 
dingen doet dan slapen. Seks 
is prima, dit brengt ook ont-
spanning. Maar activiteiten 
als tv-kijken horen niet thuis 
in de slaapkamer. Als u lang 
ligt te woelen, sta dan even 
op om iets anders te doen. Ga 
lezen of doe iets anders waar 
u moe van wordt. Zo blijft uw 
bed een ding om in te slapen 
en niet een ding om in wak-
ker te liggen.

Slaapmiddelen
Er zijn verschillende midde-
len die u kunnen helpen weer 
in een goed slaap/waakritme 
te komen. Helaas zijn dit 

1. Is het normaal dat 
ik soms iets vergeet?
Ja, dat is heel normaal. Een 
tijdje geleden werden de psy-
chologen van de Cambridge 
Psychological Society zelf 
eens op de proef gesteld. Ze 
mochten opschrijven wat 
er was besproken tijdens 
de vorige bijeenkomst van 
hun club, krap twee weken 
eerder. Gemiddeld wisten 
ze zich slechts 8 procent van 
de onderwerpen te herin-
neren, waarvan de helft nog 
verhaspeld ook. Toch is het 
goed dat we veel vergeten. 
Mensen die door hersen-
beschadiging te veel onbe-
nullige dingen onthouden, 
worden daar op den duur 
doodmoe van. Vergeten is 
een natuurlijk proces. Het is 
natuurlijk erg vervelend als 
je soms belangrijke dingen 
vergeet, zoals namen of ver-
jaardagen. Maar het over-
komt vrijwel iedereen. 

2. Waarom worden 
mensen vergeetachtig?
Het geheugen is een com-
plex en gevoelig systeem. 
Voordat een herinnering 
vastligt in het permanente 
geheugen, moet het eerst 
worden ingepakt en worden 
verstuurd naar het geheu-
gencentrum, de hippocam-
pus. Dat is een soort asiel 
voor recente herinneringen. 

tips voor een gezonde nachtrust

Vergeten herinneringen

meestal geen oplossingen 
voor de lange termijn. Het 
medicijn benzodiazepine kan 
uw slaapprobleem slechts tij-
delijk oplossen. U slaapt hier-
door een onnatuurlijke slaap. 
Vaak voelt u zich overdag 
ook nog suf en op de lange 
termijn is Benzodiazepine 
verslavend. Melatonine is 
een stof die uw lichaam 
aanmaakt als u slaapt. Bij 
een verstoorde slaap zou u 
melatonine kunnen slikken. 
Vaak zit dit ook in natuur-
lijke slaapmiddelen. Helaas 
krijgen veel mensen last van 
bijwerkingen: depressie en 
hoofdpijn. Valeriaanwortel 
is een kalmerend kruid. Voor 
sommige mensen helpt dit 
ook bij slapeloosheid. Let 
wel op dat u niet zomaar 
valeriaan mag gebruiken in 
combinatie met sommige 
medicijnen. Laat uw arts het 
altijd weten als u valeriaan 
gebruikt.

Ontspannen
Als u veel aan uw hoofd heeft 
of als u onder spanning staat, 
slaapt u ook een stuk slech-
ter. De volgende middeltjes 
kunnen u helpen ontspan-
nen. Lavendel, citroenmelis-
se en een beker warme melk 
zijn slaapmiddeltjes uit de 
oude doos, die het echter 
nog altijd goed doen. Neem 

Herinneringen die hier niet 
terechtkomen gaan verloren. 
Vanuit de hippocampus ver-
huist de herinnering binnen 
één of twee jaar naar het 
permanente geheugen. Dat 
zit verspreid door de herse-
nen. Herinneringen worden 
vastgelegd als een netwerk 
van associaties van geluiden, 
woorden, geuren, beelden, 
emoties en gevoelens. 
Vergeetachtigheid ontstaat 
doordat de geheugenopslag 
vanaf het 40ste levensjaar 
minder soepel werkt. 

3. Raak je bestaande 
herinneringen kwijt?
Herinneringen die in je per-
manente geheugen zitten, 
raak je zelden echt kwijt. Ze 
zijn soms wel moeilijker te-
rug te vinden. Kun je niet op 
een woord of naam komen? 
Laat het dan even los. In veel 
gevallen schiet het verloren 
woord je even later spon-
taan te binnen; dan hebben 
de hersenen het alsnog via 
een andere route gevonden. 
Maar: blijf je hersens niet pij-
nigen. Je hebt daardoor al-
leen maar minder kans om 
het woord te vinden. En een 
grotere kans de volgende 
keer wéér niet op het woord 
te kunnen komen. Want zo 
train je je hersenen immers 
om het langs de verkeerde 
route te zoeken.

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Een bed is een ding om in te slapen en niet om in wakker te liggen

(advertentie)

twee uur voor het slapen 
gaan een heet bad of een 
warme douche. Ga, voor u 
gaat slapen, een eindje wan-
delen of fietsen. Maar niet 
sporten, daarvan wordt u 
weer actief. Leg een pen en 
papier naast het bed om ge-
dachten van u af te schrijven. 
Steeds terugkerende gedach-
ten kunt u daar kwijt. Neem 
een piekermoment eerder 
op de avond. Ga er goed voor 
zitten en laat uw gedachten 
de vrije loop. Probeer u niet 
druk te maken over wakker 
liggen. Iedereen overkomt 
dit weleens. Tijdelijke moei-
lijkheden met slapen, wil-
len niet zeggen dat u nooit 
meer goed slaapt. U kunt ook  
best een tijdje met wat  
minder slaap.

Vast ritme
Probeer uw slaap/waakrit-
me zo regelmatig mogelijk 
te houden, zodat uw lichaam 
weet wanneer het tijd is 
om te gaan slapen. Slaap 
niet te lang uit in het week-
end en haal vooral overdag 
geen slaap in. Hoe actiever 
u overdag bent, hoe dieper 
u ‘s nachts slaapt. Zorg dat 
u overdag dus voldoende 
actief bent. Bouw de dag af. 
Ga ‘s avonds laat niet meer 
actief sporten, maar doe din-
gen die minder inspanning 
kosten. Een vast ritueel voor 
het naar bed gaan, bevor-
dert het inslapen. Vermijd 
geestelijke of lichamelijke 
inspanning. Televisiekijken 
is ook inspannend. Ga pas 
slapen als u zichzelf moe 
voelt. Sta op als u na twin-
tig tot dertig minuten nog 
niet slaapt en doe iets ont-
spannend. Zo nodig herhaalt 
u dit.

Alcohol
Wat u eet en drinkt, kan ook 
van invloed zijn op hoe u 
slaapt. Sommige middelen 
zijn opwekkend. Een glas 
alcohol maakt slaperig. Het 
heet niet voor niets een 
slaapmutsje. Maar meer dan 
één glas alcohol voor het sla-
pengaan, verstoort de slaap. 
U slaapt makkelijker in, maar 
slaapt onrustiger en minder 
diep. ‘s Ochtends voelt u zich 
minder uitgerust.

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

    9 22       9 8

 10         7 17\13    

 11   25 8\10        

   29      27

   11    12\15      

   4   14\13        

   11 11\19           14

 18           17   

 13           11

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

BreinbrekerBreinbreker
Breinbreker Breinbreker

  C   JFB   JJKG  
   x   =    
 x   +   -  
 ee   JJC   JCB  
   +   =    
           
 BCK   FGD   CKH  
   +   =    

De oplossing staat elders op deze pagina

ca. 1 kg. kruimige aardappelen,
2 (runder)saucijzen,
4 stronkjes witlof,

ca. 100 gr. gerookt vetspek
in dobbelsteentjes, 
4 eetlepels roomboter,

wat nootmuskaat 
en mosterd,
3 eetlepels mayonaise.

Bereiding:
Snijd de aardappelen in blokjes en kook ze in ca. 20 minuten gaar. Haal van het wit-
lof de bittere harde kern eruit en snijd de witlof in fijne reepjes. Als de aardappelen 
gaar zijn, samen met de roomboter tot puree stampen en de mosterd toevoegen. 
Ondertussen de  spekjes uitbakken en de saucijzen in het vet gaar bakken. De saucijzen 
daarna in plakjes snijden. Voeg ze, samen met de uitgebakken spekjes en het bakvet, 
aan de puree toe en meng als laatste de witlofreepjes en de mayonaise erdoor. Strooi 
of rasp ter garnering nog wat nootmuskaat over de puree. U kunt eventueel nog 200 
gr. geraspte belegen kaas toevoegen. Indien gewenst kunt u de stamppot serveren 
met een mooie karbonade.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

k
o

o
k

ru
b

ri
e

k

Groningse witlofstamppot
Hoofdgerecht voor 2 personen

   9 22         9 8

 10 3 7     7 17\13 6 7

 11 6 5 25 8\10 4 2 3 1

   29 6 9 7 3 4 27  

   11 3 7 1 12\15 7 8  

   4 1 3 14\13 9 3 1  

   11 11\19 5 6 3 1 4 14

 18 6 3 1 8   17 9 8

 13 5 8       11 5 6

 9 x 126 = 1134
  x   +   -
         
 77 + 119 = 196
         
 =   =   =
 693 + 245 = 938

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

BELANGRIJK BERICHT 
HUISARTS WEENINK

Indien u (nog) geen oproep heeft gehad voor de griepvaccinaties:

Griepvaccinaties 2009 zijn geïndiceerd voor alle personen vanaf 60 jaar  
en mensen met een speciale indicatie (Astma-COPD-Diabetes-Hart en  
vaatziekten-Verminderde weerstand).

Zoals u uit de media en de diverse berichten van de overheid zult hebben  
begrepen, wordt u dit jaar 3x gevaccineerd. De eerste vaccinatie betreft  
de gewone seizoensgriep, dezelfde die u ieder jaar krijgt. Daarnaast wordt  
u nog eens 2x, op verschillende tijdstippen, gevaccineerd tegen Nieuwe  
Influenza, ook wel Mexicaanse Griep genoemd.

Deze 3 vaccinaties kunnen niet tegelijkertijd worden uitgevoerd. De vaccins  
werken alleen als zij met tussenpozen van tenminste 2 weken plaatsvinden.  
Voor alle duidelijkheid: Dit is geen verplichting maar wel een advies.  
Kosten zijn er voor u niet aan verbonden.

Denkt u eraan: U mag alleen een tweede vaccin tegen de Mexicaanse 
griep als u het eerste vaccin ook heeft gehad.

Prikdatum ‘gewone’ griep: vrijdag 30-10
Prikdatum ‘Mexicaanse’ griep (eerste prik): vrijdag: 13-11
Prikdatum ‘Mexicaanse’ griep (tweede prik): vrijdag: 04-12

Begint uw achternaam met: 
 A t/m J kunt u terecht van 08.00 tot 10.00 uur
 K t/m 0 kunt u terecht van 10.00 tot 12.00 uur
 P t/m S kunt u terecht van 13.00 tot 15.00 uur
  T t/m Z kunt u terecht van 15.00 tot 16.30 uur

Bent u op bovenstaande data verhinderd dan kunt u voor gewone griep 
terecht op vrijdag 06-11 en voor Mexicaanse 1 op 20-11 en voor 
Mexicaanse 2 op 11-12, uitsluitend tussen 13.00 en 16.00 uur!

NB:OP PRIKDAGEN IS ER UITSLUITEND EEN INLOOPSPREEKUUR  
VAN 11.00 TOT 12.00 UUR EN VAN 15.00 TOT 16.00 UUR EN  
GEEN AFSPRAAKSPREEKUREN!

Huisartsenpraktijk F.B. Weenink
Kostverlorenstraat 70a

2042 PK Zandvoort
Tel. 023-5712499

www.huisartsweenink.nl
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 43 - 2009

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 42 en de ver-
dere in week  42 door het college genomen besluiten zijn 43 
vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie 
en op de website. 

Pilot zoekduurverkorting huishoudens met kinderen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de verga-
dering van 1 september 2009 is besloten deel te nemen aan 
de regionale pilot zoekduurverkorting voor huishoudens met 
kinderen. Gedurende deze pilot worden binnen het woonruim-
teverdelingsysteem aan twee categorieën binnen de doelgroep 
“huishoudens met kinderen” onder bepaalde omstandigheden 
wachttijdreductie verleend. Voor de voorwaarden en overige 
informatie kunt u terecht bij Woonservice in Haarlem: www.
mijnwoonservice.nl.

Mandaten aan afdelingshoofd Veiligheid Vergunningver-
lening en Handhaving (VH) en gemeentesecretaris
In het kader van (onder andere) de Wet Dwangsom en Beroep 
en de WABO zijn de volgende bevoegdheden van het College 
gemandateerd aan de gemeentesecretaris en het afdelings-
hoofd Veiligheid Vergunningverlening en Handhaving: 
- Rechtshandelingen verrichten aangaand de gebruiksvergun-
ning en de bevoegdheid om een nummer toe te kennen aan 
een object.
- Het aanhouden en verdagen van besluiten en het noemen 
en mededelen van nieuwe termijnen.
- Het nemen van besluiten (mede) ten aanzien van de Wet 
Dwangsom en Beroep (als genoemd in artikel 4:5 lid 1 sub c, 
4:15 lid 3 en 4, 4:18 en 4:20 Awb.) 

Tevens heeft de burgemeester in het kader als hierboven 
genoemd de volgende bevoegdheden gemandateerd aan de 
gemeentesecretaris en het afdelingshoofd Veiligheid Vergun-
ningverlening en Handhaving:
- Het aanhouden en verdagen van besluiten en het noemen 
en mededelen van nieuwe termijnen.
- Het nemen van besluiten (mede) ten aanzien van de Wet 
Dwangsom en Beroep (als genoemd in artikel 4:5 lid 1 sub c, 
4:15 lid 3 en 4, 4:18 en 4:20 Awb.)

Verkeersbesluit Koninginnebuurt
Het college van B&W heeft het verkeersbesluit genomen ten 
behoeve van de herinrichting van de Koninginnebuurt. 

Op grond van de overwegingen besluit het college van Burge-
meester en Wethouders om:

1. De 30 km/u-zone/parkeerverbodszone borden volgens de 
richtlijnen aan te geven door plaatsing van de volgende borden 
van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerste-
kens 1990:
- Bord A0130E01zb en bord A0230E02ze:
• In de Wilhelminaweg direct ten westen van de Kostverlo-
renstraat;
• In de Julianaweg direct ten westen van de Kostverlorenstraat;

• In de Kostverlorenstraat direct ten westen van de kruising 
met de Sophiaweg.

2. Eenrichtingsverkeer in te stellen in de hiervoor genoemde 
straten door plaatsing van de volgende borden van bijlage I 
van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990:
- Bord C02 met onderbord OB54: 
• In de Wilhelminaweg direct ten westen van de Regentes-
seweg;
• In de Regentesseweg direct ten zuiden van de Van Stolbergweg;
• In de Van Stolbergweg direct ten noorden van de Wilhelmi-
naweg;
• In de Weimarweg direct ten zuiden van de Emmaweg;
• In de Julianaweg direct ten zuiden van de Kostverlorenstraat.
- Bord C03 met onderbord OB54:
• In de Regentesseweg direct ten noorden van de Wilhelmi-
naweg;
• In de Van Stolbergweg direct ten westen van de Regentes-
seweg;
• In de Julianaweg direct ten noorden van de Emmaweg;
• In de Weimarweg direct ten noorden van de Wilhelminaweg;
• In de Wilhelminaweg direct ten zuiden van de kruising met 
de Weimarweg.
- Bord C04 met onderbord OB54: 
• In de Wilhelminaweg op de gelijkwaardige kruising met de 
Van Stolbergweg. 
• In de Wilhelminaweg bij de buurt met huisnummers 22 tot 
en met 28;
• In de Wilhelminaweg bij de buurt met huisnummers 30 tot 
en met 36;
• In de Wilhelminaweg bij de buurt met huisnummers 38 tot 
en met 44.

3. Bij de ingangen van de 30 km/u-zone / parkeerverbodszone 
aan beide zijden van de weg het bord A0130zbh van bijlage I 
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te 
plaatsen:
• In de Wilhelminaweg direct ten oosten van de Koningin-
neweg;
• In de Emmaweg direct ten oosten van de Koninginneweg.

4. Ten behoeve van het parkeren voor mindervalide volgens de 
richtlijnen bij de volgende woningen het bord E06+Kenteken 
van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerste-
kens 1990 te plaatsen:
• In de Wilhelminaweg bij huisnummer 12;
• In de Wilhelminaweg bij huisnummer 18;
• In de Koninginneweg bij huisnummer 34;
• In de Kostverlorenstraat bij huisnummer 70;
• In de Koninginneweg bij huisnummer 33.

5. Ten behoeve van het parkeren voor artsen volgens de richt-
lijnen bij de volgende woningen het bord E06+Arts van bijlage 
I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te 
plaatsen:
• In de Koninginneweg bij huisnummer 34.

6. Ten behoeve van Duurzaam Veilig fietsverkeer volgens de 
richtlijnen bij de volgende kruising de borden G11 en G12 van 

bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990 te plaatsen:
• In de Julianaweg bij de kruising van het fietspad met de weg.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 29 oktober 2009 vergadert de Commissie Welstand en 
Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in 
de commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Haltestraat 3, veranderen voorgevel restaurant, ingekomen 
12 oktober 2009, 2009-168Rv. 
- Fahrenheitstraat 72, plaatsen dakkapel, ingekomen 13 oktober 
2009, 2009-169Lv.
- Boulevard Paulus Loot 91, plaatsen keerwanden, ingekomen 
14 oktober 2009,. 2009-171Lv.
- Van Lennepweg 2-6, plaatsen dakkapel, ingekomen 14 oktober 
2009, 2009-172Lv. 
- Poststraat 11, gedeeltelijk veranderen verdiepingsvloeren 
niveau, ingekomen 14 oktober 2009, 2009-173Rv.
- Herman Heijermansweg 2, plaatsen windenergie-installatie 
op het dak, ingekomen 15 oktober 2009, 2009-175Rv2efase

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Tollensstraat, begraafplaats, 22 dennen, 8 esdoorns, 1 kas-
tanjeboom en 1 populier, het gaat om een dunning om in de 
toekomst meer ruimte te geven zodat de bomen zich goed 
kunnen ontwikkelen; zaaknr 2009-6847
- Bramenlaan 2, één populier, voor het aanleggen van een 
parkeerplaats, met herplantplicht 1e groote boom maat 20-25, 
zaaknr 2009- 7071
- Bramenlaan Duinkraal. 2 dennen, aanleg brandweerweg, 
zaaknr 2009-7072

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig-
gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-
mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk 
kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Strengere controle 

op defecte verlichting 

De politie is sinds 17 oktober nadrukkelijk gaan letten op 
automobilisten met defecte verlichting. Tijdens de cam-
pagneperiode van Goed Licht Beter Zicht, die duurt tot 30 
november, is autoverlichting een speerpunt. Dat betekent 
dat de politie wijst op gebreken en bekeurt waar nodig.

Goede autoverlichting is 
belangrijk voor de verkeers-
veiligheid en de politie gaat 
extra toezien dat deze in 
orde is. In Duitsland loopt 
in oktober een vergelijk-
bare actie. Automobilisten 
die zorgen dat hun verlich-
ting in orde is of kapotte 
verlichting ter plaatse kun-
nen maken, voorkomen een 
boete van maximaal € 90.

Uit onderzoek van de 
ANWB blijkt dat bijna alle 
ruim 6.000 ondervraagden 
zich ergeren aan auto’s met 
slecht afgesteld of defect 
licht. Ook vindt vrijwel ie-
dereen (92%) dat je niet 
meerdere dagen met een 
kapotte koplamp kunt door-
rijden. De praktijk is anders: 
circa 1 op de 6 auto’s rijdt 
een of meerdere dagen 
rond met defecte of slecht 
afgestelde verlichting. Koos 
Burgman, algemeen direc-
teur BOVAG, stelt namens 
Goed Licht Beter Zicht: “Met 
grote borden langs de snel-
wegen en belangrijke pro-
vinciale wegen wijzen we 
de automobilist er met de 
slogan ‘Verlichting in orde?’  
op dat hij in actie moet ko-
men. Ofwel, controleer je 
verlichting! Dit jaar gaat de 
politie intensiever contro-
leren en bekeuren op ver-
lichting. Dat gebeurt uiter-
aard in het belang van de 
verkeersveiligheid.” 

Het rijden met defecte ver-
lichting is een strafbaar 
feit. Een bekeuring voor 
een kapotte lamp kan op-
lopen tot € 90. Binnen de 
bebouwde kom zijn de 
tarieven wat milder: € 60. 
Het advies van de politie is 
om gebruik te maken van 
de mogelijkheden die de 
branche biedt, met andere 
woorden laat je verlichting 
nakijken en zorg voor het 
nodige gereedschap en 
reservemateriaal om het 
euvel ter plaatse te ver-
helpen. Bij herstel zal het  
bij een waarschuwing blij-
ven.

Goed Licht Beter Zicht is 
een campagne van ANWB, 
BOVAG, het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, 
Phi lips, Rai Vereniging en 
Vei lig Verkeer Nederland. 
Eén van de doelen is dat 
automobilisten het tot  
een vaste gewoonte ma-
ken hun licht minimaal 
eenmaal per maand te 
(laten) controleren. Men 
kan dit zelf controleren of 
laten doen bij één van de 
ruim 6.000 BOVAG-auto-
bedrijven of bij de ANWB 
Wegenwacht.
Met de extra politie-aan-
dacht in het vooruitzicht 
telt een gewaarschuwd 
mens voor twee. Op www.
goedlichtbeterzicht .nl 
staan informatie en tips.

Pepijn Paap tijdens een training op de Veluwe

Henk Pieterse | Foto: Sportservice Noord-Holland

Pepijn Paap naar WK adventure

Jeugd Vakantie Sportweek draait goed

adventure race

sportweek

Volgende week reist onze plaatsgenoot Pepijn Paap af naar 
Portugal om deel te nemen aan het WK Adventure Race. Een 
loodzware wedstrijd waar 60 teams, van 25 verschillende na-
tionaliteiten, aan meedoen. Paap staat samen met zijn team 
Falke Sportswear een bijna onmenselijke uitdaging te wach-
ten door per kayak, mountainbike, lopend, klimmend en skee-
lerend het gehele parcours zelf navigerend af te leggen.

Deze week is het zover: de eerste Jeugd Vakantie Sportweek 
in Zandvoort. Tijdens de herfstvakantie organiseren Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort en de gemeente Zandvoort in sa-
menwerking met verschillende Zandvoortse verenigingen en 
sportaanbieders elke dag leuke sportcursussen. 

Vorig jaar augustus heeft 
zijn team zich gekwalificeerd 
door de finishlijn te halen in 
The Bull of Africa, een van 
de zwaarste kwalificatie-
races ooit gehouden. Van 
de daar toen 42 aanwezige 
teams haalden slechts 18 de 
finishlijn. Zo ook het team 

Afgelopen weekend waren 
de vijfdaagse hockeycursus 
en de driedaagse golfcursus 
van start gegaan. Aan beide 
cursussen deden bijna 20 
kinderen mee! Bij Kenamju 
is de judocursus begonnen. 
Aan de middag paardrijden/
verzorgen, afgelopen maan-

van Paap, na 164 uur met een 
15e plaats. Het hele jaar is er 
veel en hard getraind, zijn de 
nodige kilometers gemaakt 
en stond alles in het teken 
van het WK. Midden in de 
nacht opstaan om her en der 
in het land trainingen af te 
werken van 12 uur of langer 

dag, deden 12 kinderen mee.

Voor ieder wat wils!
Het aanbod tijdens de Jeugd 
Vakantie Sportweek bestaat 
uit maar liefst elf activiteiten. 
Naast de bovengenoemde 
activiteiten verzorgt bas-
ketbalvereniging The Lions 

waren eerder regel dan uit-
zondering.

De uitdaging die het team 
dit jaar staat te wachten in 
Portugal tart met alle wet-
ten, het parcours bestaat uit 
910 km met meer dan 25.000 
meter hoogteverschil. De 
teams hebben slechts 6 da-
gen de tijd om het parcours 
af te leggen. Verwacht wordt 
dat slechts een handjevol 
teams de finish zal weten te 
halen.

Het WK is dit keer anders 
opgezet dan de traditionele 
adventure races waarin bin-
nen een van tevoren bepaald 
aantal dagen de finishlijn 
gehaald moet worden. Door 
de lengte van deze race en 
de gegeven maximale duur 
van 6 dagen wordt het een 
tactische race en zullen er 
etappes moeten worden 
overgeslagen. Degene die 
na 6 dagen racen met nau-
welijks slaap nog steeds de 
meest tactische beslissin-

een basketbalcursus, met 
aanstaande zondag in de 
laatste les een gastoptreden 
van de bekende basketballer 
Henk Pieterse. Wie meer van 
dansen houdt kan meedoen 
aan streetdance, capoeira of 
cheerleading. De cheerlea-
dingles wordt verzorgt door 
de Djalita Dancers. Zij hebben 
jarenlang bij de Amsterdam 
Admirals gedanst. Een bij-
zondere cursus is ‘Redder in 
3 dagen’ van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade. Het uit 
Zandvoortse jongeren be-
staande WhoZnextteam van 
de Reddingsbrigade heeft 
deze activiteit helemaal zelf 
uitgedacht en georganiseerd. 
Tafeltennisvereniging HBC 
laat speciaal voor de Jeugd 
Vakantie Sportweek tafels 
overkomen uit Heemstede, 
zodat ook de Zandvoortse 
jeugd kennis kan maken met 
deze leuke sport. Tot slot leert 
Kras Sport je trucs voor tijdens 

gen maakt, zal winnen en 
zich het komende jaar we-
reldkampioen mogen noe-
men. Samengevat moeten 
de teams 228 km trekking, 
492 km mountainbiken, 32 
km skeeleren, 23 km afda-
lend mountainbiken, 27 km 
wildwater kajakken en 103 
km vlakwater kajakken.

Het team van Paap, Falke 
Sportswear, is livestream te 
volgen op internet doordat ze 
door de organisatie vanwege 
veiligheid worden uitgerust 
met een GPS. Deze GPS zendt 
alleen signalen uit en zal dit 
op een soort Google map 
presenteren zodat het team, 
nummer 39, thuis te volgen 
is over het parcours. Ook zal 
een actuele stand van zaken 
aanwezig zijn welke het ver-
loop van de wedstrijd weer-
geeft op de website voor het 
WK www.arwc2009.com of 
op www.sleepmonsters.com. 
De start van de wedstrijd is 
op 8 november en de finish 
op 14 november.

het skaten. Kortom, een zeer 
gevarieerd aanbod!

Spectaculaire afsluiting
De Jeugd Vakantie Sportweek 
eindigt op 25 oktober met een 
spectaculaire basketbalclinic 
van de bekende basketballer 
Henk Pieterse in de Korver 
Sporthal. Pieterse zal worden 
bijgestaan door de kinderen 
die dezelfde dag de clinic 
cheerleaden hebben gevolgd. 
Deze laatste les is voor de 
deelnemers van de Jeugd 
Vakantie Sportweek, maar ook 
voor alle overige kinderen uit 
Zandvoort tussen de 6 en 12 
jaar, gratis te bezoeken! De 
afsluitende basketbal clinic is 
van 15.30 tot 17.30 uur. Vanaf 
16.00 uur zijn de cheerleaders 
aanwezig. Publiek is welkom! 
De Jeugd Vakantie Sportweek 
eindigt op zondag 25 oktober. 
Het activiteitenprogramma is 
te bekijken op www.sportser-
viceheemstedezandvoort.nl. 
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Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 

wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Harocamo 
Hugoos
Jan Drommel
Motorrijschool 
 Goede
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
PvdA
Riche aan Zee
Sea Optiek
Smulhouse 
 Allessandro
Stolk Travel B.V.
Uitvaartcentrum 
 Haarlem
Van Aacken   
 Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart  
 Notarissen
Vision Gallery
Weenink, huisarts

Administratiekantoor  
 K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Café Koper
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
D66 Zandvoort
Dakcentrale
De Lamstrael
Dorsman Assurantiën
Dr. E.B.J. van Nieuwkerk
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten  
 Fin. diensten

adverteerders

 Topscorer Paul Wessels

Zandvoortse aanval

Vlnr: Uitbater De Lamstrael Kees de Jong, winnaar Louis van der Mije, 

verliezend finalist Kokkie de Vries en Henk Koning

Lions heren blijven winnen  

maar met moeite

eerste punten voor Lions dames

Louis van der Mije onverslaanbaar 

in bandstoot-toernooi

Driebandenkampioenschap weer van start

basketbal - heren

basketbal - dames

biljarten

biljarten

De heren van Lions hebben ook hun 4e wedstrijd in winst om-
gezet, hoewel ze er meer moeite mee hadden dan in de voor-
gaande wedstrijden. In Zandvoort werden de reserves van 
Flashing Heiloo op een 90-86 nederlaag getrakteerd nadat ze 
in het derde kwart nog op voorsprong hadden gestaan. Lions 
staat nu met 8 punten uit 4 wedstrijden aan kop van de 3e 
Rayonklasse, op de voet gevolgd door Early Bird met 6 uit 3.

Eindelijk hebben de Zandvoortse basketbaldames het zoet 
van de overwinning mogen proeven. Het Amsterdamse 
SVU Basketbal stond na vier keer tien minuten met lege 
handen. Het werd 50-36 voor Lions.

Met een hoogste moyenne van 120 caramboles in 50 beur-
ten, 2.4 gemiddeld, pakte Louis van der Mije wederom alle 
tegenstanders hard aan. Geen enkele tegenstander wist 
hem op de een of andere manier onder druk te zetten. Hij 
werd de terechte kampioen.

De komende weken worden in de cafés Alex, Bluys, De 
Lamstrael en Oomstee weer de wedstrijden om het Drie-
banden Kampioenschap van Zandvoort 2009 gespeeld. 
Acht ploegen van drie spelers vechten dan op het groene 
laken om het individuele kampioenschap en bovendien 
om de felbegeerde “Cafétrofeé”. 

Halverwege was er voor 
Zandvoort nog geen vuiltje 
aan de lucht getuige de 37-
26 voorsprong die er op het 
scorebord stond. Vooral na de 
rust hadden onze plaatsge-
noten de grootste moeite om 
de gedachten bij het spel te 

Het werd een wedstrijd van 
het collectief. Interim-coach 
Henriëtte Geurtse had voor 
het eerst dit seizoen de be-
schikking over Martine Loos 
en dat scheelt gewoon een 
slok op een borrel. Sterk ver-

Vanaf de eerste stoot in de 
partij was van der Mije ge-
concentreerd, door niets te 
beïnvloeden en speelde on-
navolgbaar zijn tegenstan-
ders naar een verliespartij. 
Terecht natuurlijk dat hij uit 
handen van uitbater Kees de 
Jong en wedstrijdorganisator 
Henk Koning afgelopen zater-

Het Driebandentoernooi 
wordt dit jaar voor de twaalf-
de keer gehouden. De opzet is 
dit jaar enigszins anders dan 
te doen gebruikelijk omdat 
er een café minder meedoet. 
Daarom is besloten om ieder 

houden. Debet daaraan was 
de meer dan belabberde ar-
bitrage die de wedstrijd to-
taal niet aanvoelde en steeds 
erger werd. Lions kreeg ge-
durende de wedstrijd maar 
liefst 35 persoonlijke fouten 
te verwerken (waaronder een 

dedigen en snelle aanvallen 
van de kant van Lions waren 
voor de Amsterdamse da-
mes onoverbrugbare zaken. 

Aanvankelijk hadden onze 
plaatsgenotes grote moeite 

dagavond de bloemen in ont-
vangst mocht nemen. 

In de kwartfinale van to-
taal vier partijen wist Rinus 
Schaarsbergen overtuigend 
in 17 beurten te winnen van 
Kees de Jong (20-14), Dick ter 
Heijden bereikte een moei-
zame zege in 20 beurten op 

deelnemend café twee teams 
te laten inschrijven en in ieder 
café twee wedstrijden te laten 
spelen.

De afstoot was gisteren in 
café Oomstee. Hier wordt op 

‘t Farregat iets te sterk 
voor ZSC’04

Opnieuw trekken zaterdagvoetballers aan het kortste eind

tweede helft nekt zondagelftal: weer geen punten

Boy de Vet ligt in de baan van het schot

Arnold Jongejan kan nog wegkoppen

zaalvoetbalvoetbal - zaterdag

voetbal - zondag

Wellicht had de afwezigheid van twee spelers gezorgd 
voor de kleine nederlaag die ZSC’04 afgelopen vrijdag-
avond opliep tegen ‘t Farregat uit Aalsmeer. Nigel Berg was 
geblesseerd en Mitchell Post had andere verplichtingen. 
ZSC’04 ging met 3-5 onderuit tegen de koploper.

Afgelopen zaterdag was FC Castricum veel te sterk voor de 
zaterdagvoetballers van SV Zandvoort. Met 1-3 kon de pro-
movendus terug naar huis. Castricum bezet nu, samen met 
HBOK, de tweede plaats op de ranglijst. Zandvoort kan op 
de zevende plaats alleen maar zijn wonden likken en het 
weekend rust, dat komend weekend is ingelast, proberen 
de neuzen weer één kant op te krijgen.

Tot de rust konden de Zandvoortse zondagvoetballer promovendus THB nog bijhouden, 
daarna was het hek van de dam en kreeg doelman Ferry Nanaï vier doelpunten om zijn 
oren. Vooral direct na rust en in de slotfase sloegen de Haarlemmers keihard toe: 0-4.

Tegenstander ’t Farregat 
moest vorig jaar een klas-
se lager spelen. De Aals-
meerders lieten ook zien dat 
zij uit het goede zaalvoet-
balhout waren gesneden. In 
de beginfase was daar niet 
echt wat van te merken. Jan 
Zonneveld opende de score 
bij de Zandvoorters en na 
ongeveer tien minuten 
spelen stond het al 2-0. De 
Aalsmeerders kwamen aan 
het eind van de eerste helft 
toch goed terug en bij aan-
vang van de tweede helft 
was de stand in evenwicht.

Kantelpunt vormde toch 
de tweede handsbal van 
Maurice Moll. De eerste 
keer ving Moll de bal, maar 
toen de Zandvoorter dit 
een tweede keer deed, trak-
teerde de scheidsrechter 
terecht Moll op een gele 
kaart. ZSC’04 kwam toen 

Direct vanaf het begin werd 
het duidelijk dat er maar 
één ploeg aanspraak kon 
maken op de overwinning: 
Castricum. Veel balbezit 

Opnieuw moest coach Mar-
cel Paap een beroep doen 
op andere spelers dan vo-
rige week en dus stond er 
weer een ander elftal in de 
wei. Zandvoort had vooral 
in de eerste helft vaak het 
beste van het spel maar 
miste een afmaker. Spits 
Ferry Boom werd regelma-
tig verkeerd aangespeeld 

met één man minder te 
staan. Bas Lemmens scoor-
de de 3-2, maar nadat Moll 
weer terugkwam sloeg ’t 
Farregat als een sluipmoor-
denaar toe. Eerst kwamen 
de Aalsmeerders vrij snel op 
3-3, daarna met een snelle 
aanval op 3-4. Vlak voor tijd 
moest keeper Sander van 
der Wal andermaal de bal 
uit het net vissen en was het 
gedaan met ZSC’04.

Coach Marcel Paap bleef 
ondanks het verlies rustig. 
“Ze waren koploper. Voor 
ons was het belangrijk dat 
we compact bleven spelen. 
Helaas konden we dat niet 
tot het eind toe volhou-
den”, aldus de Zandvoortse 
coach. Wellicht speelde het 
bij Paap ook mee dat Berg en 
Post er niet bij waren, omdat 
de wedstrijd dan anders was 
verlopen.

en goede combinaties van 
de gasten plaatsten de 
Zandvoortse verdediging 
voor grote problemen. Het 
was in de ogen van trainer 

waardoor hij steeds buiten 
het doelgebied van THB 
kwam en daardoor niet 
gevaarlijk meer was voor 
de Haarlemse verdediging. 
De keren dat hij wel goed 
werd aangespeeld had 
hij de pech dat zijn vizier 
niet op scherp stond. De 
0-0 ruststand was voor de 
Zandvoortse supporters 

Pieter Keur dermate erg dat 
hij al in de 35e minuut een 
tweetal verdedigers ver-
ving voor Remko Ronday en 
Michel de Haan. Toen ech-
ter stonden onze plaatsge-
noten na doelpunten van 
Daan Hamakers en Duco 
de Koning al met 0-2 ach-
ter en moest er meer druk 
naar voren gezet worden. 
Een minuut na de wissel 
wist invaller De Haan zijn 
ploeg weer in de race te hel-
pen. Op een prachtige voor-
zet op maat van Maurice 
Moll, vanaf de rand van het 
16-metergebied, hoefde de 
enige Zandvoortse aanwinst 
van dit jaar alleen maar zijn 
hoofd tegen de bal te zetten 
om doelman Marius Jansen 
het nakijken te geven, 1-2.

Na rust probeerde Zandvoort 
van alles om op gelijke hoog-
te te komen. Castricum ech-
ter had het heft sterk in han-

reden om de tweede helft 
met vertouwen tegemoet 
te zien. Niets zou minder 
waar blijken.

Direct na het begin van het 
tweede bedrijf ontpopte 
Haarlemmer Terence van 
Kampen zich als doelpun-
tenmachine voor THB, dat 
voor de vierde keer op rij 

den en speelde geroutineerd 
de bal rond in het team. 
Nadat Martijn Paap in de 
64e minuut zijn tweede gele 
kaart kreeg na een domme 
overtreding en kon gaan 
douchen, was het voor ieder-
een duidelijk: Zandvoort zou 
die middag puntloos blijven. 

Komend weekend is Zand-
voort 1 dus even vrij maar 
de reserves kunnen bij winst 
in de inhaalwedstrijd tegen 
Voorland 2 thuis de kop in 
de reserve 1e klasse A over-
nemen van Ajax 3. Aanvang 
11.30 uur. Het eerste elftal 
speelt zaterdag 31 oktober 
om 14.30 uur uit bij Marken, 
dat afgelopen zaterdag in 
Amstelveen gemakkelijk 
met 1-5 won.
Overige uitslagen 2e klasse  
A: CSW – Voorland: 3-1; HBOK  
– ZOB: 3-2; HCSC – Ken-
nemerland: 4-4 en Mon-
nickendam – Overbos: 2-1.

een wedstrijd zou gaan win-
nen. Brian Joren maakte het 
vierde Haarlemse doelpunt 
van de middag. Vorige week 
meldde de Zandvoortse 
Courant al dat de naaste 
concurrenten voor de laat-
ste plaats in de 5e klasse D 
steeds weer punten mors-
ten waardoor onze plaats-
genoten nog steeds geen 
rode lantaarndragers zijn. 
Ook nu weer konden beide 
elftallen, Vogelenzang en 
Terrasvogels, thuis niet tot 
punten komen. Komend 
wekend is Zandvoort, net als 
hun collega’s van de zater-
dag, vrij. Zondag 1 november 
gaat het team van Paap op 
visite bij HYS, de nummer 2 
van de ranglijst die ternau-
wernood tot een 1-2 over-
winning kwam bij degrada-
tiekandidaat Terrasvogels. 
Overige uitslagen 5e 
klasse D: DSOV – DIO: 3-1; 
Vogelenzang – DIOS: 2-4  
en Waterloo - Geel Wit: 1-1. 
VVC was vrij.

diskwalificerende), terwijl de 
gasten er slechts 14 kregen. 
De diskwalificerende fout 
werd aan Ron v.d. Meij uitge-
deeld door de warrige arbi-
ters, nadat hij zijn ongenoe-
gen over de leiding had geuit. 

Topscorer aan Zandvoortse 
kant was dit keer Paul 
Wessels, die moeilijke scho-
ten zag vallen en een totaal 
van 33 punten liet noteren. 
Zandvoorts topscorer Marvin 
Martina had problemen om 
de basket te vinden maar 
was toch nog goed voor 30 
punten. Ook Robert ten Pierik 
kwam met 11 punten in de 
‘dubbele cijfers’. De beide 
Zandvoortse talenten Lars 
Leferink en Ken van Rhee kre-
gen van coach Martina ook 
weer speeltijd en deden dat 
naar behoren. 

De eerst volgende wedstrijd 
voor het herenteam is op 7 
november, om 18.30 uur uit 
tegen Alkmaar Guardians.

om de basket te vinden. Het 
eerste kwart verliep dan ook 
slaapverwekkend en had 
een 7-2 (!) stand tot gevolg. 
Het tweede kwart was een 
stuk aangenamer om naar 
te kijken. Zandvoort raakte 
ingespeeld en ook SVU ging 
wat soepeler spelen waar-
door de jurytafel enige sores 
te verwerken kreeg. Na rust 
(22-12) kwamen onze dames 
meer en meer op dreef en 
sloegen vlak voor het vierde 
kwart opnieuw een gaatje 
van 10 punten. Die voor-
sprong werd gekoesterd en 
nog enigszins uitgebouwd 
tot een fraaie 50-36 over-
winning. Komende zater-
dag spelen de dames in de 
Amsterdamse Apollohal om 
21.15 uur tegen Mosquito’s, 
dat afgelopen zaterdag in 
Den Helder met 66-39 ver-
loor van FAC.

Frans Moët (14-12), Louis van 
der Mije versloeg in 7 beurten 
Dick Pronk (20-12). Pronk is ze-
ker geen beginneling want hij 
scoorde notabene de grootste 
serie van 13 caramboles in de 
voorronde. Tenslotte versloeg 
Kokkie de Vries in 13 beurten 
Chris Walker (20-13). In de 
daarop volgende halve finale 
plaatsten De Vries (tegen 
Schaarsbergen) en Van der 
Mije (tegen Ter Heijden) zich 
probleemloos voor de uitein-
delijke finale bandstoten. Ook 
in die finalepartij was Louis 
van der Mije onnavolgbaar. 
In een glanzende vorm nam 
hij vanaf de afstoot een niet 
te overbruggen voorsprong. 
In slechts 6 beurten scoorde 
hij de benodigde 20 caram-
boles en liet De Vries slechts 
7 wedstrijdpunten. Veel be-
wondering was er na afloop 
voor de prachtige prestatie 
van de Zandvoortse  winnaar. 
De afsluiting van een gezel-
lig toernooi waarin iedereen 
met veel inzet en plezier de 
biljartballen liet rollen.

zaterdag 21 november ook de 
vijfde ronde gespeeld. De an-
dere speelavonden zijn op za-
terdag 31 oktober en zaterdag 
28 november in café Alex. Café 
Bluys ontvangt de acht teams 
op zaterdag 7 november en 
op woensdag 2 december. 
Woensdag 11 november ko-
men de biljarters naar café De 
Lamstrael, waar op zaterdag 12 
december ook de finale wordt 
gespeeld. de wedstrijden be-
ginnen rond 19.15 uur en de 
toegang is uiteraard gratis.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl
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Bij de leefbaarheidmonitor gaven de bewoners het groen in Zandvoort een zes. Dat kan 

natuurlijk hoger! Met name de bewoners van het dichtbebouwde centrum en de Stati-

onsbuurt vinden dat er meer groen in hun woonomgeving moet komen en dat de kwa-

liteit beter kan zijn. Ook in Nieuw Noord willen bewoners graag meer natuur in de wijk. 

Afgelopen week, in de nacht van zondag op maandag, 

heeft het Jupiter Plaza bezoek gehad van leden van het 

inbrekersgilde. De inbraak in het winkelcentrum aan de 

Haltestraat moet zijn geweest tussen zondagavond 23.00 

uur en rond 03.00 uur op de vroege maandagochtend, 

toen Bakker Bertram bevoorraad werd.

boom langs straten en plei-

nen, in parken en bossen, ver-

spreid over het hele land. De 

Boomfeestdag heeft als doel-

stelling kinderen van groep 7 

(10/11 jaar) kennis, inzicht en 

begrip voor bomen en de func-

tie van bomen voor de samen-

leving bij te brengen. In dat ka-

der en gezien het groenbeleid 

van de gemeente Zandvoort 

heeft gisteren de Nationale 

Boomfeestdag plaatsgevon-

den in de Tollensstraat, in 
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Bushalte blijft
leegstaan ondanks
toestemming

Gedeputeerde
brengt bezoek
aan Zandvoort

Weerzien van
sterren bij
reünie

Jeugd sport
graag tijdens
schoolvakantie
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Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld
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Zandvoortse 

De Mannetjes

Boomplantdag

‘Wel toevallig, bij Blokker 
was zondagnacht een hele 
partij scheppen ontvreemd’

het plantsoen vlak voor de 

ingang van de begraafplaats. 

Daar stonden hoge populieren 

die voor de nodige overlast 

zorgden. Ze zijn ondertussen 

gekapt met een door de ge-

meente opgelegde herplan-

tingsplicht. In de plaats van 

de populieren werden door 

een 30-tal scholieren van 3 

Zandvoortse basisscholen 28 

verschillende soorten bomen 

geplant die allemaal niet al te 

hoog worden.

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 44: 
• Oerbrood, zeer donker  
 volkoren,  € 2,50
• 5 krentenbollen € 1,95

week 45: 
Oatbran € 1,75
Cake, naturel, 
chocolade of marmer € 3,95

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

 van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje kofie

Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan 

“Zandvoort-Centrum” 
ter inzage met ingang van 30 oktober 2009

Leerlingen van de ONS planten een nieuwe boom

Tates krijgt de poppy opgespeld

De gemeente heeft nu extra 

geld beschikbaar gesteld om 

het achterstallig onderhoud 

van de plantsoenvakken aan 

te pakken en extra bomen te 

planten. Zo moet Zandvoort in 

enkele jaren een groener aan-

zien krijgen.

Sinds 1957 wordt in Ne der-

land jaarlijks een Nationale 

B o o m fe e s t d a g  g ev i e rd . 

Kinderen van basisscholen 

planten op deze dag een 

Een slot van Bakker Bertram 

was geforceerd evenals 

de toegangsdeur tot de 

parkeergarage in de Louis 

Davidsstraat. Een aantal 

bedrijven dat in het winkel-

centrum gevestigd is, werd 

geheel of gedeeltelijk leeg-

Nationale Boomfeestdag 2009Inbraak in Jupiter Plaza

Klaproos voor loco

Locoburgemeester Wilfred Tates heeft, door afwezig-

heid van burgemeester Niek Meijer, dinsdag de eerste 

poppy opgespeld gekregen door Howard Miller, verte-

genwoordiger in Nederland van het Canadian Legion. 

Het dragen van een poppy 

is een Engels gebruik en 

staat voor herdenking van 

gesneuvelde militairen en 

door oorlogsgeweld omge-

komen burgers waar ook ter 

wereld en van welke nationa-

liteit dan ook. Op de 11e dag 

van de 11e maand is het in 

Engeland en haar (oud) ko-

loniën Rememberance Day, 

de dag om de slachtoffers te 

herdenken. In aanloop naar 

die dag, draagt iedereen een 

poppy (klaproos) op de revers. 

Komende weekend en het 

weekend daarna zal Miller 

met een aantal vrijwilligers 

gratis poppy’s uitdelen in het 

centrum van Zandvoort.

ALLE MONTUREN

25 TOT 50% 

KORTING!

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

gehaald. Omdat de politie 

groot onderzoek moest 

verrichten is het hele win-

kelcentrum geruime tijd 

gesloten geweest. Het on-

derzoek naar de inbraak liep 

bij het ter perse gaan van de 

Zandvoortse Courant nog.
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is navigeren niet één van mijn 

sterkste kanten. Zelfs met de 

trein ben ik in staat om er-

gens uit te komen waar ik 

beslist niet moet zijn. Vooral 

met de auto is mijn oriën-

tatie slecht. Zo reed ik jaren 

achtereen met mijn drie kin-

deren naar de RAI om een 

geweldig Sinterklaasfeest te 

vieren. Het hoogtepunt was 

een bezoek van de ‘echte’ 

Goedheiligman. De RAI kon ik 

nooit vinden en ik kwam ge-

strest met huilende kinderen, 

meestal na de pauze, de zaal 

binnen. Sinterklaas stond 

dan net op het punt om te 

vertrekken of was met zijn 

gevolg allang weg. Gelukkig 

bestond de troostprijs van 

werkgever IBM altijd uit een 

schitterend cadeau en een 

grote speculaaspop. 

Navigatie, beweert men, is 

de kunst van het plannen en 

volgen van een route om zich 

van A naar B te verplaatsen. 

Kijk en daar zit nou juist de 

kneep. Ik kan goed plannen 

en weet waar ik naar toe 

moet, maar hoe? Tja, dat is 

de hamvraag. Zo heb ik ooit 

met manlief aan een autoral-

ly meegedaan. U raadt het al: 

we hadden ondanks de poe-

delprijs een huis met herrie. 

Onlangs reden we van Leek 

terug naar Zandvoort. Die 

route kunnen we inmiddels 

dromen. Totdat er een weg-

omleiding was en we door 

gebrekkige informatie mid-

den in de polder stonden. 

Geen TomTom en ook geen 

autokaart mee. De oplos-

sing is dan maar even tanken. 

Helaas ook de juffrouw kon 

ons niet helpen. 

Volgens mijn man ligt de fout 

bij mij. Ik moet de kaart goed 

lezen en dan volgt hij vanzelf. 

Ja hoor, sinds wanneer is hij 

zo volgzaam? Alleen in de 

auto! Samen op weg naar 

een onbekende bestem-

ming is beslist niet 

bevorderlijk voor mijn 

huwelijk. Een cursus 

navigatie zou de op-

lossing zijn. Verder 

gaat het prima!

cartoon Hans van Pelt

Volgens mij…
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten

burgerlijke stand
17 OKTOBER  - 23 OKTOBER 2009

Geboren:

Marit Johanna, dochter van: de Boer, Pieter en: Vermeulen, 

Vanessa Johanna.

Willem Pieter Charles, zoon van: van der Sloot, Willem Pieter 

Charles en: Sas, Minoeska.

Amina Fidan, dochter van: Mustafa, Musa en: de Mooij, 

Eveline Renée.

Maxime Bernardus Johannes, zoon van: Eichholtz, Theodoor 

Floris en: de Lange, Fabiènne.

Ondertrouwd: 

Vijvers, Hendrik Justus en: Kuchler, Maria Adriana.

Carree, Lars en: Koper, Annemiek.

Vilders, Marc Johan en: Viveen, Gabrielle.

Overleden :

van den Belt geb. Kerkhoven, Trijntje, oud 88 jaar.

Groenendijk, Wilhelmus, oud 84 jaar. 

Lindeman, Hendrik Jozef, oud 81 jaar.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666

Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
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waterstanden

KOMENDE ZONDAG 

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl

10.30 uur  Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten 

Toch geen jeugdhonk bij bushalte 

De locatie ‘Bushalterestauratie’ was voor de stichting 1216 

Forgotten Foundation een feit. Dat meldde de Zandvoortse 

Courant al enige tijd geleden. Het betekende dat de stich-

ting tijdelijk een jeugdhonk in deze locatie kon gaan ves-

tigen. Maar een aantal redenen, waaronder onzekerheid 

over de tijdsperiode, heeft Maura Renardel de Lavalette, 

initiatiefneemster van de stichting, doen beslissen om het 

project op die locatie toch geen doorgang te laten vinden.

Maura Renardel de Lavalette met haar zoon voor een lege restauratie

Maura Renardel de La valet-

te, strijdlustig maar toch 

teleurgesteld en met tra-

nen in haar ogen: “Al met 

al betekende het dat we 

10 maanden van het pand 

gebruik konden maken. 

Kort, maar ik ging ervoor. 

Maar door allerlei factoren 

zoals de onzekerheid over 

de tijd die we daar mogen 

blijven, de inanciële moei-

te om alles te kunnen be-

talen en een aantal zaken 

meer, ben ik tot de slotsom 

gekomen dat het project 

Bushalterestauratie niet 

door gaat.”

Het doel van de stichting is 

een plek te creëren voor de 

jeugd tussen de 12 en 16 en 

van daaruit allerlei evene-

menten te organiseren voor, 

maar wat nog veel belang-

rijker is, door deze jeugd. Ze 

dus meer verantwoordelijk-

heden geven waardoor ze 

zich meer gehoord zullen 

gaan voelen. Te denken valt 

dan aan sportevenementen 

en sociale evenementen. 

Ondanks dat ze op zoek 

moet naar een andere loca-

tie, is Maura op dit moment 

bezig om een fotowedstrijd 

te organiseren (met een 

vakjury bestaande uit pro-

fessionele fotografen) voor 

in het voorjaar van 2010. 

Komende zaterdag, 31 ok-

tober, is het ook weer feest 

voor de jeugd tussen 12 en 

16 jaar. Dan staat Flexx 2 

op stapel. En let op: dit keer 

wordt er echt op leeftijd 

gecontroleerd! Aanvang 

van het feest in Club Jade is 

20.00 uur en de entree be-

draagt € 3 ten behoeve van 

de stichting.

Denk aan mij toen ik nog gaan en staan kon zoals ik wilde.

Op weg naar huis is onze lieve zorgzame moeder,  

schoonmoeder, oma en oma Annie vredig ingeslapen

Johanna Francina Halderman – Zieck

weduwe van Frederik Halderman

Rotterdam,  Freiburg (D),

25 februari 1913 13 oktober 2009

Willy (in dierbare herinnering)

Johanna

Margriet en Peter

Roel en Hannie

kleinkinderen en 

achterkleinkinderen

Correspondentieadres:

M. Kuin – Halderman

Dr Johannes G. Mezgerstraat 58

2041 HC Zandvoort

De begrafenis heeft overeenkomstig mama’s wens

in besloten kring plaatsgevonden.

Dag lieve Oma Annie,

Eindelijk weer samen

 

Christiaan, Romanie

Antoine, Charlotte

Dag lieve Oma Annie,

Het is goed zo…

Welterusten.

Yolanda, Rob,

Tim en Nikki

Komende woensdag zal de commissie Projecten & Thema’s 

zich buigen over het door het college voorgestelde parkeerbe-

leid. Het Parkeerplan 2009, een stuk van ‘slechts’ 90 pagina’s, 

zal leidend zijn als de ondergrondse parkeergarage in het Louis 

Davids Carré geopend zal worden. Ook worden in het plan de 

diverse parkeertarieven vastgesteld evenals de gebieden die 

parkeerregime hebben of nog gaan krijgen.

Er is al heel wat water door 

de Rijn gestroomd voordat 

eindelijk het parkeerbeleid 

door het college aangebo-

den kan worden. Diverse 

wijken hebben dermate veel 

parkeeroverlast dat het vast-

stellen van het beleid niet 

snel genoeg kan gebeuren. 

De bewoners van de wijken 

die al parkeerregime hebben 

zijn daar over het algemeen 

tevreden over. 

Op dit moment is er veel 

onrust en parkeeroverlast 

voor bewoners die in de 

Haarlemmerstraat, de Gerke-

straat en de Vogelenbuurt 

wonen. Als zij thuis komen 

van hun werk of elders van-

daan, staan de straten in de 

Vogelenbuurt zo goed als leeg 

maar zij mogen er niet parke-

ren. De straten echter die vrij 

parkeren kennen staan dan 

barstens vol. Het fabeltje dat 

ouders die hun kinderen naar 

de Oranje Nassauschool bren-

gen, of halen, een kwartier 

gratis mogen parkeren wordt 

door de gemeente op haar 

Parkeerbeleid in commissie

Politiek Aankondiging commissie Projecten & Thema’s, d.d. 4-11-2009

website tegengesproken. 

In het Parkeerplan 2009 

staat ook aangegeven dat 

de parkeervignetten voor de 

buurtbewoners meer dan 

verdubbeld worden. Was het 

tot op heden nog € 27, de prijs 

van een jaar vergunning zal 

waarschijnlijk naar € 57 gaan. 

Verder komen de wijken bui-

ten Noord (Oud en Nieuw) en 

de Zuidbuurt allemaal onder 

een PAP-regime, een gebied 

met parkeerapparatuur, te 

vallen. 

De vergadering van de com-

missie Planning en Controle 

is in de raadszaal en begint 

om 20.00 uur. De deuren 

van het raadhuis, ingang 

Raadhuisplein, gaan om 19.30 

uur open. Tevens is de verga-

dering live te volgen via de 

gemeentelijke website.

Na een leven vol toewijding, en vooral genietend van haar man, 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen is, omringd 
door allen die haar lief hadden, van ons heengegaan 

Catharina  Johanna 
van den Bos - van Heerde 

Hillegom,                                                           Zandvoort, 
4 november 1922                          25 oktober 2009 

Wij zijn enorm trots dat zij onze moeder en oma was. 

Simon van den Bos 

Tineke en Aart 

Jacob en Marja 

Louis en Fennie 

Simon en Diana 

Hilde en Klaas 

Ronald en Petra 

Liesbeth en Ab 

Alle kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 

Correspondentieadres: 
S. van den Bos 
Lijsterstraat 2, app. 16 
2042 CJ  Zandvoort 

Mijn vrouw, onze moeder en oma ligt opgebaard in Uitvaartzorg-
centrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort waar gelegen-
heid is tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 28 oktober 
van 19.00 tot 20.00 uur 

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 30 oktober om 14.00 uur 
op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort. 

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van 
de begraafplaats. 

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478 of mail:  info@zvo-verspreiders.nl

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van 

Mevrouw Corrie Halderman

Wat blijft zijn de herinneringen aan een aardig mens, 

een gewone Zandvoortse en de spil van een klein 

hecht gezin dat zij al haar zorg en liefde gaf. 

Het verlies heeft ons geraakt, 

onze wegen en levens kruisten elkaar voortdurend.

Wij zullen haar met veel respect en liefde herinneren.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.

Familie Heino

Medewerkers Play-In

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van 

Mevrouw Corrie Halderman

Wij wensen onze teamgenoot Hallie en zijn familie 

heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Bas, Pieter, Vinkie, Rob, 

Mike, Frank, Peter

Mijn tranen vallen op

je koude handen

wanneer ik naar je kijk,

telkens denk ik aan die handen.

Nooit meer . . . . binnen handbereik.

Dankbaar voor alle mooie jaren hebben wij in liefde af-

scheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze dier-

bare moeder en mijn dochter

Cornelia Marie Halderman - Dubbis

- Corrie -

* 12 januari 1938 † 25 oktober 2009

Albert

Edwin en Greta

Ronald

A.A. Dubbis-Geluk

Lorentzstraat 35

2041 RB  Zandvoort

Corrie is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan de 

Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op 

vrijdag 30 oktober in crematorium Westerveld, Duin 

en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis-Velsen.

Tijd van samenkomst om 14.15 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in 

één van de ontvangkamers van Westerveld.

Toespraken in overleg.
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Deze week komt het project “afvalbakken onder de grond” in een af-

rondende fase. Deels in samenwerking met de woningbouwvereniging 

worden op diverse plekken in de gemeente verzamelcontainers voor 

huishoudelijk afval, glas, papier en textiel omgewisseld voor compacte 

modellen. Omdat de containers grotendeels onder de grond zijn aange-

legd, ontstaat er een veel rustiger straatbeeld. Uit ervaring blijkt dat er 

daardoor ook minder zwerfafval ontstaat. In de afgelopen weken zijn 

grote betonbakken ingegraven en thans worden de inworpzuiltjes er op 

gemonteerd. Alle betrokken huishoudens kunnen huishoudelijk afval 

kwijt met behulp van een sleutel. Daardoor wordt het “ongewenst storten 

door derden” in de kiem gesmoord.  Mogelijk dat in de komende weken de 

ophaalfrequentie moet worden bijgesteld, maar daarna zal de uitstraling 

van de openbare ruimte aanzienlijk verbeterd moeten zijn. Voor meer in-

formatie kunt u terecht bij de reinigingscontroleur, telefoon 023-5740200.  

ZANDVOORT SCHOON!? ONDER DE GROND

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

tern bedrijf fruit uitgedeeld 

aan alle medewerkers in het 

gemeentehuis. Een goede 

gezondheid is natuurlijk 

belangrijk en met ‘de griep’ 

die dreigt, is het van belang 

dat er niet teveel mensen 

tegelijk ziek worden. We zijn 

benieuwd of er ook voor de 

burgers aan een ‘appeltje 

voor de dorst’ is gedacht! 

Het gemeentefruit is overi-

gens wel aftrekbaar van de 

belasting.

Wereldwijd
De redactie ontving per e-

mail een leuk bericht uit 

Australië, wat wij u niet 

wilden onthouden: ‘Hallo 

geachte redactie, hier even-

tjes een berichtje van een 

Zandvoortse backpacker in 

Australië. Ik wil jullie een 

dikke pluim geven voor het 

feit dat jullie de Zandvoortse 

Courant op het internet zet-

ten. Want alhoewel ik he-

lemaal aan de andere kant 

van de wereld zit, kan ik toch 

nog steeds van mijn dorpje 

genieten. Ik kom in juli te-

rug dus zo lang blijf ik niet 

uit Zandvoort, maar een van 

de eerste dingen die ik hier 

in Australië miste was de 

‘Zandvoortselijkheid’ die bij 

ons in het dorp heerst; een 

heerlijke en gemoedelijk 

sfeer. Althans zo heb ik dat 

altijd ervaren. Ik hoop dat 

jullie nog heel lang door-

blijven gaan met het druk-

ken van de krant en blijf het 

vooral op het internet zetten. 

Met vriendelijke groet, Bart 

Koper’. Nou Bart, als het aan 

ons ligt gaan we nog heel 

lang door hoor!

Opbrengst collecte 
verzacht de pijn 

De circa 300 collectanten 

van de  Dierenbescherming 

Haarlem & Omstreken 

hebben in de week van 

4 tot en met 10 oktober 

€ 30.960 opgehaald in 

Haarlem en omgeving. Het 

grootste deel van de op-

brengst gaat naar de die-

ren van het Dierentehuis 

Kennemerland in Zand-

voort . De rest wordt 

onder andere gebruikt 

voor de in spectie dienst 

en de dieren ambulance. 

Ondanks het slechte weer 

in de collecteweek en het 

economisch slechtere kli-

maat, valt de opbrengst 

zeker niet tegen. Gelukkig 

maar, want dat verzacht 

het leed van de inbraak na 

de open asieldag enigs-

zins. Tijdens de inbraak 

zijn kleine geldbedragen 

uit een afgesloten ruimte 

gestolen, die vrijwilligers 

hadden verdiend met bij-

voorbeeld poffertjes bak-

ken en tekeningen maken 

van huisdieren. Het is de 

dieven niet gelukt de kluis 

te ontvreemden, maar er is 

wel veel schade aangericht. 

Heeft u de collectant ge-

mist maar wilt u graag een 

bijdrage doen, dan kunt u 

een bedrag overmaken op 

postbankrekening 39647 

t.n.v. Dierenbescherming 

Haarlem e.o.

Eindelijk een kooi

Het trapveldje aan de 

Vondellaan, naast snack-

bar De Oude Halt, krijgt 

een kooi waardoor er geen 

ballen meer bij omwonen-

den in de tuin of op de 

auto kunnen komen. Ook 

is de verkeersveiligheid er-

mee gediend want kinde-

ren zullen niet meer snel 

achter een bal de straat op 

rennen. Voor diverse politici 

en omwonenden was het 

al een tijdje een doorntje 

in het oog, want wethou-

der Wilfred Tates had al 

een poos geleden beloofd 

dat er een kooiconstructie 

omheen gebouwd zou wor-

den. Afgelopen donderdag 

kwamen dan eindelijk de 

bulldozers. Die hebben de 

muur om het veldje ge-

sloopt en deze week zal 

een begin gemaakt worden 

met de bouw van de kooi. 

Tot het moment dat de kooi 

opgeleverd zal worden, kan 

er geen gebruik van het 

veldje gemaakt worden.

Appeltje voor de dorst

De gemeente Zandvoort 

mag dan barre tijden tege-

moet gaan, voor de ambte-

naren wordt goed gezorgd. 

Sinds enkele weken wordt 

elke maandag door een ex-

Komende week zullen een aantal Zandvoorters en hun 

vrienden met twee waterpompen naar de binnenlanden 

van Mali afreizen om daar in het dorp Koundou Soban een 

waterpomp te plaatsen. Deze pomp werkt op zonne-ener-

gie en is eventueel door de lokale monteur te repareren. 

Het geld voor deze actie is bijeengebracht middels diverse 

acties, waaronder een gala-avond in Mango’s Beach bar.

De waterpompen zijn bedoeld voor zelfgebouwde waterputten zoals deze  

Waterpompen voor Mali

In eerste instantie was het 

plan om met één pomp naar 

Mali af te reizen, maar door 

het grote sponsorbedrag dat 

werd binnengehaald, kun-

nen er nu zelfs twee pom-

pen meegenomen worden. 

Onder andere een groot aan-

tal Zandvoortse sponsors 

hebben een behoorlijke duit 

in het zakje gedaan.

De groep bestaat uit Bas 

Lammers, Robert Habes, 

John van Dam, Rob van 

Bambergen en Cees en Bob 

Kieft. Eerst rijden ze met een 

aantal auto’s naar het zuide-

lijkste punt van Europa. Na 

de oversteek reizen ze ver-

der via de westkust van het 

Afrikaanse continent naar 

de plaats van bestemming, 

dit om confrontaties met 

rebellen en opstandelingen 

in centraal Afrika te voorko-

men. De auto’s zullen ook in 

het land achterblijven om 

dienst te doen als leerobject 

voor de lessen autotechniek 

van de lokale technische 

school. Onze landgenoten 

zullen per vliegtuig weer 

terugkeren naar Nederland.

Afgelopen zaterdag werd 

bekend gemaakt dat de he-

ren op maandag 2 november 

aanstaande om 10.00 uur bij 

café Anders in de Haltestraat 

zullen vertrekken. Kom ze 

dus allemaal uitzwaaien en 

u kunt ze eventueel nog een 

(kleine) donatie meegeven. 

De hele reis is te volgen via 

de website www.expediti-

on-deau.nl.

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur

 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur

 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Hoera!
1 november 

bestaan we al weer 1 jaar!

Nelly & Stephanie Wendelgelst
en hun team.

Lavogue Coiffures

Haltestraat 22

2041 LM Zandvoort

Tel.: 023 573 01 72

www.lavogue-zandvoort.nl

Zaterdag 31 oktober 2009

Kreeftenfestival:
1/2 kreeft met glas Chardonnay € 19,50 p.p.

 
Haloweenmenu:

Pompoensoep
 

Gekonfijte eend met creapysaus 
  

Spannend dessert van de chef

€ 24,50 p.p.
 

woensdag en donderdag dagschotels en de 4 = 2 actie 

 
Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort 
Jeroen en Bart Schuitenmaker Tel.: 023-8223780
Maandag en dinsdag gesloten.

 

 

 

ピ
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Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

7 dagen per week

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!

Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op! Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- 
en de singlemenu’s à € 10,-- bezorgen wij gratis!

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon
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evenementen agenda

30 Oomstee Jazz  - Yvonne Weijers & Band 

in café Oomstee, aanvang 21.00 uur

1 Rommelmarkt - De Krocht, 

 10.00-16.00 uur

4 Dag van de Dialoog - Georganiseerd door 

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. 

Opgeven kan via www.dagvandedialoog.

 info of tel. 023-5315842 

7 Zandvoort 500 - 500 km race (WEK), 

 Circuit Park Zandvoort   

15 Stand-up comedy - Roué Verveer en 

 Murth Mossel in theater van Circus Zandvoort

15 Intocht Sinterklaas - De goedheiligman arriveert 

 deze zondag in Zandvoort

15 ‘Forellen’ concert - Klassiek concert, 

 Protestantse kerk  

25 ANBO Zandvoort - Nieuwe leden middag in 

het Gemeenschapshuis, aanvang 14.30 uur

29 Feestmarkt - Feestelijke markt 

 door het centrum van Zandvoort  

okt

nov

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Gedeputeerde Jaap Bond was vorige week voor een werk-

bezoek in Zandvoort. De provinciale bestuurder, met onder 

andere Economische Zaken en Toerisme & Vrije tijd in zijn 

portefeuille, werd hartelijk ontvangen door het college en 

de directie van de VVV. Wat kan de provincie betekenen 

voor Zandvoort én wat betekent Zandvoort voor de pro-

vincie? Op deze en andere vragen werd dieper ingegaan.

Afgelopen weekend hebben twee nieuwe horecabedrijven 

in de Kerkstraat hun deuren geopend. Vrijdagavond vond 

de opening van het gloednieuwe tapasrestaurant Piripi 

plaats, zaterdagavond was het de beurt aan pannenkoe-

kenrestaurant Stroop. Wethouder Wilfred Tates was bij 

beide openingen aanwezig, vergezeld door bedrijvencon-

tactfunctionaris Hilly Jansen.

Gedeputeerde Jaap Bond (links) was op werkbezoek in Zandvoort

Nieuw tapasrestaurant in de Kerkstraat

Bond was ingegaan op de 

uitnodiging om in Zandvoort 

te komen kijken, nadat hij 

tijdens een bijeenkomst in 

Haarlem kritiek had geuit op 

de opsplitsing van de VVV’s 

van Haarlem en Zandvoort. 

VVV Zandvoort vond na-

De Zandvoortse wethou-

der van Economische Zaken 

en Toerisme sprak lovende 

woorden over deze nieuwe 

Vorige week werd gemeld dat Sinterklaas op zaterdag 15 

november in Zandvoort aankomt. Deze datum valt echter 

op een zondag. De intocht is dus op zondag 15 november.

Rectificatie:

(advertentie)

Werkbezoek gedeputeerde Bond

Twee nieuwe horecabedrijven in de Kerkstraat

melijk dat die kritiek niet 

terecht was en wilde graag 

vertellen dat Zandvoort 

juist goed aan de weg tim-

mert. Ferry Verbruggen en 

Lana Lemmens van de VVV 

Zandvoort vertelden over 

hun streven om met een 

horecazaken en had bloe-

men voor de ondernemers 

meegenomen. “In deze eco-

nomisch mindere tijden is 

aantal samenwerkingspart-

ners te zorgen voor een 

goede promotie van zowel 

Zand  voort, als wel de hele 

pro vincie. Bond gaf aan dat 

de VVV Zandvoort goed be-

zig is en vooral moet blijven 

werken aan de regionale sa-

menwerking. 

“Het is voor de provincie 

zeer belangrijk om de hele 

provincie op een positieve 

manier voor het voetlicht te 

brengen”, aldus Bond. Er lig-

gen volgens de kenners nog 

veel kansen in de verbetering 

van de iets- en wandelpa-

den in de regio. Daarnaast 

zijn ook de ontwikkelin-

gen op het gebied van de 

watersport een speerpunt 

van de provincie. Zo werd 

met een afvaardiging van 

de Watersportvereniging 

gesproken over het nut 

van een toeristische ha-

ven voor de Zandvoortse 

kust. Wethouder Marten 

Bierman haakte daarop 

in met de stand van za-

ken van de Structuurvisie 

het te bewonderen dat on-

dernemers toch een stuk 

kwaliteit kunnen neerzet-

ten in Zandvoort”, is hij van 

mening.

Piripi
In het pand aan Kerkstraat 

25 is nu gevestigd Piripi, een 

tapasrestaurant waar al voor 

een paar euro’s de lekkerste 

Spaanse hapjes, zowel koud 

als warm, besteld kunnen 

worden. Het interieur van 

het voormalige Bistro Club 

25 heeft een metamorfose 

ondergaan, bij binnenkomst 

waant men zich in Spanje. 

Aan het plafond hangen 

echte Pata Negrahammen 

(zie foto) en een kunstig mo-

zaïek van de beroemde ‘Toro’ 

trekt direct de aandacht. 

Uit alles blijkt de liefde van 

de eigenaren voor Spanje. 

Tapasrestaurant Piripi , 

Kerkstraat 25, tel. 5712537.

Stroop
De nieuwe eigenaren van 

en het bestemmingsplan 

Middenboulevard dat, na 

20 jaar, onlangs vastgesteld 

is. Bond sprak ook daar zijn 

complimenten over uit.

Ook in het kader van de pro-

vinciale regeling ‘Water als 

Economische Drager’ wil de 

gemeente uitbreiding van 

de watersportmogelijkhe-

den op het strand stimule-

ren. Wethouder Wilfred Tates 

(Toerisme & Economie) sprak 

over het integraal denken 

en werken als jaarrond bad-

plaats met verbeteringen 

op het gebied van hotel- en 

pensionbeleid en het terras-

senbeleid. Ook sprak hij met 

Bond over de provinciale en 

lokale visie op de evenemen-

ten die jaarlijks in Zandvoort 

op de agenda staan. 

Alle aanwezigen waren het 

eens dat het goed was om 

eens bij elkaar te zitten in 

een informele sfeer en te 

praten over wat er allemaal 

leeft bij gemeente, VVV en 

provincie.

pannenkoekenrestaurant 

Stroop aan de Kerkstraat 10 

hebben een geheel nieuwe 

zaak opgebouwd. Stroop is 

gevestigd in het pand van 

de voormalige pannenkoe-

kenfarm, die er nu niet be-

paald goed vanaf kwam bij 

de Smaakpolitie. Zij wilden 

per se van het oude imago af 

en dat is ze volledig gelukt. 

Onder de tonen van live mu-

ziek werden zaterdagavond 

familie, vrienden, bekenden 

en Zandvoorters die een kijk-

je kwamen nemen, allerhar-

telijkst ontvangen. De jonge 

ondernemers Daan Dullaart 

en zijn partner Jessica Steur 

hadden het bedrijf in het 

voorjaar overgenomen 

maar wisten weinig of niets 

van de toch wel slechte 

naam. Ze namen de hand-

schoen op en zie hier een 

fonkelend restaurant, dat 

iedere toets zal doorstaan. 

Pannenkoekenrestaurant 

Stroop, Kerkstraat 10, tel. 

5719498.

De Babbelwagen
presenteert nog één keer:

Zandvoort, Zon & Zee
door Thys Ockersen

14 november 2009, aanvang 20.00 uur

Hotel Faber (Kostverlorenstraat 15)

Aanmelden vrijwillig verplicht bij 
Marcel Meijer: 06-15852736 / 023-5719927

of e-mail naar info@babbelwagen.nl 
Dit om overzicht te kunnen houden.

Met dank aan de sponsors van De Babbelwagen: 

Administratiekantoor Janssen & Kooy, Hotel 

Faber, Eethuys café De Zandvoorter, John 

Lemmens sales- en management trainingen
Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Meest verkopende makelaar in 

Zandvoort 2008! (bron: NVM)

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Greeven

Vraagprijs: € 598.000,= k.k.

Vraagprijs: € 195.000,= k.k.

Vraagprijs: € 499.500,= k.k.

Vraagprijs: € 359.000,= k.k.

Vraagprijs:  € 234.500,= k.k.
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Kostverlorenstraat 70

Dr. C.A. Gerkestraat 42 zwart

Koninginneweg 29Dr. C.A. Gerkestraat 63 

Diaconiehuisstraat 28

Thorbeckestraat 3-6

Dit KARAKTERISTIEKE en FRAAIE woonhuis is een gedeelte van 
het in 1885 gebouwde voormalig kindertehuis “Groot Kijkduin”. 
Het is gebouwd volgens de methodes van de utiliteitsbouw uit 
deze tijd. De woning beschikt over een sfeervolle woonkamer, 
een SEPARATE eetkamer, een nostalgische landelijke keuken, 4 
ROYALE slaapkamers, 2 moderne badkamers en een achtertuin 
(Z) met berging en achterom!

• Fraai authentiek en royaal woonhuis op heerlijke locatie;

• Woning in zeer goede staat van onderhoud en zo te betrekken;

• Fraai vakwerk voorgevel en gemeentelijk monument;

• Woonoppervlakte ca. 200 m2, perceelgrootte 166 m2;

• Zie voor digitale plattegronden www.greevenmakelaardij.nl.

Deze ZÉÉR VERRASSENDE (voormalig 3-kamer) benedenwo-
ning heeft een uitermate GUNSTIG gelegen ACHTERTUIN op 
het ZONNIGE ZUIDEN! Het beschikt o.a. over een keuken in 
hoekopstelling v.v. inbouwapparatuur, een moderne bad-
kamer, een ruime slaapkamer, een berging in de achtertuin 
voor de fietsen én een achterom. Het is centraal gelegen 
op slechts 200 m van de duinen en op loopafstand van het 
strand en het centrum. 

• Ideaal geschikt voor starters, eventueel met inboedel;

• Recentelijk is de straat gerenoveerd;

• Woning met voor- en achtertuin; 

• Woonoppervlakte ca. 60 m2;

• Zie voor digitale plattegronden www.greevenmakelaardij.nl.

Deze UITERMATE CHARMANTE en HALVRIJSTAANDE woning is 
gelegen aan de rand van het GROENE HART van Zandvoort en 
nabij het centrum. De woning beschikt over een royale living, 
3 slaapkamers, een moderne badkamer, een prettige tuin én 
een garage! U bent van harte welkom voor een overtuigende 
bezichtiging!

• Bijzonder sfeervol woonhuis op een aantrekkelijke locatie;

• De erker geeft de living extra woonruimte;

• Het beschikt over een garage achter de woning;

• Woonoppervlakte ca. 120 m2, perceelgrootte 235 m2;

• Zie voor digitale plattegronden www.greevenmakelaardij.nl.

Deze halfvrijstaande woning met een royale voor- en ach-
tertuin (ca. 18 m diep), een oprit én een zomerhuis is gelegen 
aan de recent vernieuwde Dr. C.A. Gerkestraat. De woning 
beschikt over een heerlijk royale woonkamer met een open 
haard, een ruime serre voor extra lichtinval, 3 slaapkamers én 
een zolderruimte met 2 dakkapellen.

• Verhuurmogelijkheden door zomerhuis/gastenverblijf;

• Zomerhuis met zelfstandige opgang, pantry,

 douche en toilet;

• Oprit voor meerdere auto’s én een achterom;

• Woonoppervlakte ca. 140 m2, perceelgrootte 329 m2;

• Zie voor digitale plattegronden www.greevenmakelaardij.nl.

Deze UNIEKE woning met CARPORT (v.v. grote zolder) is ge-
legen aan een idyllisch straatje in het gezellige centrum van 
Zandvoort doch in de luwte gelegen. De woning is verrassend 
qua indeling en de afgelopen jaren zijn er diverse verbou-
wingen geweest wat de woning nu tot een prachtig geheel 
maakt. U vindt er een zeer lichte woonkamer met open 
keuken, een tuinkamer, de badkamer en 3 (slaap)kamers. 

• Midden in het centrum met parkeren op eigen terrein!; 

• Schuur/berging in de sfeervolle tuin;

• Woonoppervlakte ca. 110 m2 en perceelgrootte 169 m2;

• Veel bergruimte aanwezig in de woning;

• Zie voor digitale plattegronden www.greevenmakelaardij.nl.

Deze 3-kamer MAISSONETTE is gelegen op een UNIEKE 
LOCATIE nabij de ZANDVOORTSE BOULEVARD! Vanuit de 
woonkamer heeft u een LEVENDIG UITZICHT op het gezellige 
Badhuisplein én de zee. U kunt hier genieten van de meest 
PRACHTIGE ZONSONDERGANGEN. Het is ideaal gelegen direct 
naast de bekende Kerkstraat en dus op loopafstand van de 
winkels! Binnen 1 minuut zijn alle voorzieningen voorhanden.

• Unieke woonlocatie met fraai uitzicht; 

• Geheel dubbel glas en kunststof kozijnen; 

• Mogelijkheden tot het plaatsen van dakkapellen 

 en een vaste trap;

• Woonopp: ca 90 m2 incl. de zolder/ bergruimte;

• Zie voor digitale plattegronden www.greevenmakelaardij.nl.

De meest actieve makelaar van Zandvoort!

Vraagprijs: € 429.000,= k.k.

MET ZOMERHUIS!
HALF VRIJSTAAND!

KARAKTERISTIEK! CARPORT!

MAISONNETTE!
STARTER!

Hoe werkt Bieden en wonen?
1) Bezichtig de woning
2) Inschrijven bij 
 Greeven Makelaardij
3) U ontvangt een inlogcode
4) De internetverkoop 
 bij opbod start
5) U koopt uw droomhuis voor 
 een transparante prijs!!

Deze sfeervolle en goed onderhouden 2-onder-1-kap bungalow beschikt over een woonkamer met open haard en 
open keuken met bar, 3 ruime slaapkamers, een moderne badkamer met ligbad, badkamermeublement en toilet en 
een grote achterkamer in gebruik als eetkamer en atelier. Alle ruimtes lopen speels in elkaar over. Het perceel biedt 
ook nog ruimte voor een flinke tuin met 2 TERRASSEN en een gezellige PATIO. Aan de voorzijde oogt deze woning 
bescheiden, maar eenmaal binnen wordt u verrast door de ruimte..

• Prachtige locatie; strand, zee, recreatie mogelijkheden te over;

• Dichtbij station en tegenover bushalte;

• Parkeren d.m.v. vergunningstelsel ook voor uw bezoeker;

• Zuinige c.v., dubbelwandig glas isolatie;

• Woonoppervlakte ca. 135m2, perceelgrootte 297m2;

• Zie voor digitale plattegronden www.greevenmakelaardij.nl.

Kijkdagen:
Donderdag 5 november a.s. van 19.30 tot 20.30 uur
Zaterdag 7 november a.s. van 11.00 tot 13.00 uur

Internetverkoop vindt plaats op donderdag 12 november a.s. om 17.00 uur.

Oude vraagprijs: 

€ 389.000 = k.k.

Nieuwe VANAFPRIJS: 

€ 299.000,= k.k.  

Trompstraat 11 
 

Zandvoort

UNIEKE 

KANS!
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door Erna Meijer

Nieuw gevestigd in Zandvoort sinds 15 juni 2009: Stolk 

Travel. Al jaren specialist in het volledig samenstellen en 

organiseren van reizen op maat naar Afrika, Latijns Ame-

rika en Azië.

Eigenaar Martine Bach Kol-

ling, die al vijftien jaar in de 

reiswereld werkzaam is, stelt 

het bedrijf aan ons voor: “Wij 

zijn maatwerkspecialist in 

verre reizen en daarom heb-

ben wij geen ‘standaardbro-

chures’ met een vast aanbod 

aan reizen. Elke reis wordt 

namelijk zoveel mogelijk af-

gestemd op de wensen van 

de klant. Dit kan variëren 

van een los ticket met een 

aantal overnachtingen (een 

zogenaamd starterspakket), 

tot en met een compleet ver-

zorgde reis inclusief vliegtic-

kets, transfers, autohuur, ac-

commodaties, binnenlandse 

vluchten, excursies etc. Wij 

zijn geen reisbureau, maar 

een touroperator die zijn 

eigen product samenstelt. 

Ons team bestaat uit ervaren 

mensen, die de landen zelf 

uitvoerig bezocht hebben.” 

Stolk Travel verkoopt haar 

reizen via internet. Op de al-

Stolk Travel

gemene website www.stolk-

travel.nl wordt een menu per 

continent aangeboden. Vanaf 

de homepage kan een keuze 

gemaakt worden uit Latijns 

Amerika, Afrika of Azië. (resp. 

www.latijnsamerika-travel.

nl; www.africa-travel.nl of 

www.azie-travel.com). Van 

daaruit kan men een keuze 

maken uit een aanbod van 21 

landen. Op de websites staan 

suggestiereizen waaruit de 

klant inspiratie kan opdoen. 

Als de aanvraag gedaan is 

dan wordt er samen met 

de klant afgestemd wat het 

budget en de wensen zijn. 

Martine: “Wij zijn kleinscha-

lig en daardoor staat lexibi-

liteit en service bij ons hoog 

in het vaandel. De klant krijgt 

een gedetailleerd advies met 

als achterliggende gedach-

te: ‘niets moet, alles mag’. 

Hierdoor hebben wij reeds 

een vaste klantenkring door 

heel Nederland en België op-

gebouwd. Onze werkwijze is 

uniek in Zandvoort en uniek 

in de regio. Vanzelfsprekend 

is Stolk Travel aangeslo-

ten bij de SGR, de Ge schil-

len commissie Reizen, het 

Calamiteitenfonds en wor-

den de ANVR reisvoorwaar-

den gehanteerd.

Ter introductie van en ken-

nismaking met het bedrijf 

gaat deze week een folder 

de deur uit die in Zandvoort, 

Bentveld en Aerdenhout 

huis-aan-huis wordt be-

zorgd. Hierin zit tevens een 

gratis reischeque ter waarde 

van € 50,- p.p. Deze korting is 

geldig tot en met 31 mei 2010. 

Op de vakantiebeurs, die in 

januari 2010 in de Jaarbeurs 

in Utrecht wordt gehouden, 

is Stolk Travel met een eigen 

stand aanwezig.

Het kantoor van Stolk Travel 

is gevestigd aan de Hoge-

weg 56D en is geopend van 

maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 17.15 uur. Het 

kantoor is tevens ‘s avonds en 

zaterdags te bezoeken, maar 

dan op afspraak. Tel. 5712030, 

e-mail: info@stolktravel.nl.

De tweede dwarsflat van de Lorentzstraat is aan een nieuwe 

liftmotor toe. Om de bewoners van het 6 verdiepingen hoge 

flatgebouw daarover te informeren, heeft woonstichting 

De Key een brief gesteurd met het hoe en waarom. Hieruit 

bleek dat er voor de periode van het vervangen, circa 10 da-

gen, geen noodlift geplaatst zal worden, met alle gevolgen 

van dien voor bewoners die slecht ter been zijn. Een aantal 

bewoners had hun nood geklaagd bij de Zandvoortse Cou-

rant en die ging op onderzoek uit.

Op donderdag 12 november organiseert De Key een thema-

avond voor haar bewonerscommissies. Het thema van de 

avond is ‘participatie’, oftewel: meepraten, meedenken en 

meedoen. Want een leuke, leefbare buurt creëren doe je 

niet alleen. Dat lukt alleen samen. 

Lidy v.d. Schaft, vestigings-

manager van De Key in 

Zandvoort, erkent dat er 

wat verwarring over de 

brief kan ontstaan. “We 

Het programma start om 

17.30 uur en eindigt om 

21.00 uur en vindt plaats 

in het kantoor van De Key, 

Thomsonstraat 1. In verschil-

lende leuke workshops wordt 

nagedacht en gesproken over 

hebben nu besloten om 

een brief met meer in-

formatie te sturen. Het is 

niet zo dat de bewoners 10 

dagen achtereen geen lift 

zaken die te maken hebben 

met het thema ‘participatie’.

Uitnodiging
De Key heeft inmiddels 

een uitnodiging verstuurd 

naar de leden van de ver-

Geen noodlift tijdens vervangen liftmotor

Thema-avond voor bewonerscommissies De Key

kunnen gebruiken. Er wordt 

twee keer vijf dagen aan de 

vervanging van de motor 

gewerkt. Gedurende het 

weekend daartussen is de 

lift normaal te gebruiken. 

Als er bewoners zijn die 

echt niet via het trappen-

huis naar beneden kunnen, 

moeten ze met ons contact 

opnemen. Daar hebben 

wij heus wel een oplossing 

voor. Een aantal mensen 

bijvoorbeeld een paar da-

gen in een hotel laten lo-

geren is minder kostbaar 

dan een noodlift plaatsen 

die ook nog eens gammel 

is en waar veel mensen niet 

in durven”, legt zij uit. Het 

plaatsen van een noodlift 

kost € 20.000 voor de peri-

ode en dat is dan minimaal. 

Wanneer de brief gestuurd 

zal worden is vooralsnog 

niet bekend maar hij komt 

er aan. En als u inderdaad 

problemen hebt, neemt u 

dan contact op met De Key 

via nummer: 023-5714471. 

Dan kan er in samenspraak 

met u een oplossing ge-

zocht worden. 

schillende bewonerscom-

missies. Maar ook andere 

geïnteresseerde huurders 

zijn welkom. Heeft u ideeën 

hoe u uw wijk kunt verbete-

ren? Of tips hoe De Key haar 

huurders kan betrekken bij 

beleid? Alle huurders van De 

Key zijn van harte welkom. 

U kunt zich tot 3 november 

aanmelden bij Tanja Paap 

van De Key, tel. 571 7741 of via 

e-mail: secretariaat@dekey-

zandvoort.nl

 

 Café Oomstee
De beste Jazz, beleef 't mee!

Vrijdag 30 okt: aanvang 21.00 uur.

Geweldig optreden & gratis entree!

Yvonne Weijers
Quintet

Yvonne Weijers - zang, Pieter van Santen - piano,

Ruud Eeuwen - saxofoon, Niels Tausk - contrabas

& Menno Veenendaal - drums.

Noteer in uw agenda:
Volgende Jazzavonden: vrijdag 13 en 27 november!

Zie www.oomstee.nl voor verdere informatie.

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Bel 023-5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Het 6 verdiepingen hoge flatgebouw

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de 
inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven 
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Geluidsoverlast? Hoezo? Zeuroverlast! Verhuizen!

In de Zandvoortse Courant van 22 oktober reageren de heren Van Zon en Draijer heftig op een eerder 

ingezonden brief van de heer d’Hersigny die over het circuit klaagt.  Zij klagen de klager aan en verwijten 

hem “zeuroverlast“.  Hij mag eigenlijk niet klagen (kost geld); hij had niet in Zandvoort moeten komen 

wonen en krijgt het advies om naar het stille Friese Moddergat te verhuizen. En waarom klaagt hij ook 

niet over kerkklokken, de trein enzovoort? 

Met excuus, maar naar mijn mening gaat het hier om tamelijk onzakelijke reacties. Beneden peil. Als 

het om de herrie van het circuit gaat kun je beter in Zandvoort wonen dan in Haarlem, Bloemendaal of 

omgeving. Ik heb 20 jaar in Haarlem-Zuid gewoond en toen veel meer last gehad dan nu ik in Zandvoort 

woon, bij de boulevard Barnaart. Eigenlijk schaam ik me ervoor dat wij met ons circuit vele duizenden 

anderen opzadelen met ‘ons’ geluid. Het economisch eigenbelang van Zandvoort veroorzaakt bij de buren 

last, nauwelijks bij ons zelf. 

Wat ik niet goed begrijp is, waarom de uitvinding van de uitlaat maar niet wordt toegepast als het om 

raceauto’s gaat. Een kleine uitlaat zou al veel van de last en dus van de onvrede kunnen wegnemen. 

Is die prijs te hoog? Het gaat in de racerij toch om snelheid, moed en bekwaamheid? En niet perse om 

ongebreidelde geluidsproductie. De raceauto’s moeten toch al aan tal van regels voldoen. Waarom niet 

een (lager) maximum aan decibellen invoeren, zodat het jankende geluid niet meer mijlen ver te horen 

is? En als je als circuit meer UB0-lawaaidagen wilt, moet je dan ook niet bereid zijn om een gebaar te 

maken naar de buren? Het gaat toch om het racen en niet om de herrie. Of niet soms?

Lei Bodelier

Op de hoek van de Dr. J.G. Mezgerstraat en de boulevard staat deze vrijstaande karakteristieke 20-er jaren woning 
met garage en oprit. Dit voormalige pension Sandbergen beschikt over 9 slaapkamers, keuken met eetkamer en 
ligt op steenworp afstand van het strand, centrum en openbaar vervoer. Dit fraaie pand dient gemoderniseerd te 
worden om weer de uitstraling te krijgen die het verdient. 

Indeling:
Begane grond: Entree/vestibule, ruime hal, toilet, douchegelegenheid. Lichte woonkamer met een vleugje zeezicht, 
diepe inbouwkast, openslaande deuren naar het terras op het westen. Keuken alwaar, opstelling c.v. ketel, provisiekelder  
en toegang naar de eetkamer en deur naar de patio. Badkamer voorzien van ligbad/douche en toilet, 3 slaapkamers.
1e verdieping: Overloop, 6 slaapkamers.
2e verdieping: Ruime zolderverdieping.

• Elektrische rolluiken en elektrische zonneschermen
• Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren
• Woonopp. ca. 165 m², perceelopp. 295 m²

Vraagprijs: € 498.000,- 

Dr. J.G. Mezgerstraat 24
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Sporen uit het verleden
Edo van Tetterode

Deze weken staat de rubriek in het teken van de gevelstenen die Edo van Tetterode, vaak in opdracht, gemaakt 

heeft. Zo heeft de eigenaar van fritures d’ Anvers op de punt van zijn dak een bijzondere afbeelding en in de tuin 

Brederodestraat 77 staat een zeemeermin met een verwijzing naar de patatzaak. Omdat de twee beeltenissen 

voor dezelfde eigenaar werden gemaakt, zijn ze deze week bij elkaar geplaatst. 

(H)andwerpen
Tijdens een brand bij fritures 

d’Anvers in 1986 brandde de 

bovenverdieping af. Daarvoor in 

de plaats is er een hele nieuwe 

verdieping gekomen. Als je om-

hoog kijkt dan zie je op de gevel 

van fritures d’Anvers een klein 

beeldhouwwerk. Het kunstwerk 

stelt een zwevende reuzenhand 

voor die gebaseerd is op de (H)

Antwerpse legende. De gevel-

steen heeft Edo tijdens het 40 

jarig bestaan van de patatzaak 

gemaakt. 

Reünie Kunstfestijn afsluiting 
evenementenseizoen Muziekpaviljoen

Neva Ensemble

Vervolgcursus 
Kunst in Vorm

Met een reünie van het Kunstfestijn 2008 en 2009 is de evenementenkalender van het Muziekpaviljoen op het Raadhuis-

plein afgesloten. Opnieuw stonden er vele Zandvoorters en hun gasten op het centrale plein in onze badplaats te genieten 

van de diverse talenten die dit evenement heeft opgebracht.

Iedereen heeft wel eens te maken met kunst. Het kan zijn 

met een bezoek aan een museum, een mooi kunstboek of 

zomaar een object die je aandacht trekt. Dan blijkt vaak 

dat het best moeilijk is om verschillende kunststromingen 

te herkennen. Om meer te weten te komen over de diverse 

kenmerken organiseert drs. Liselot de Jong voor de derde 

keer een cursus kunstgeschiedenis in Zandvoort.
Maral en Quincy Saxofoontalent Remy

Een schilderij van Pieter Brueghel de Oude

De meest talentvolle jonge-

ren die deel hebben geno-

men aan het Kunstfestijn 

presenteerden zich nog 

een keer in en rondom 

de muziektent op het 

Raadhuisplein. Er waren on-

der andere optredens van 

Liefhebbers van Russische 

muziek kunnen op dinsdag-

avond 3 november volop 

genieten van de inmiddels 

fameuze Neva Ensemble uit 

St. Petersburg. Het ensem-

ble, dat bestaat uit vijf hoog-

waardig opgeleide zangers 

en zangeressen, heeft zich 

gespecialiseerd in het zin-

gen van Russische kerkmu-

Vanwege het grote succes 

van de cursussen Moderne 

Kunst en Italiaanse kunst 

in het begin van dit jaar, 

biedt Liselot de Jong in het 

najaar een nieuwe cursus 

kunstgeschiedenis aan. 

Centraal staat dit keer de 

Vlaamse schilderkunst van 

Van Eyck tot Brueghel. De 

Vlaamse schilderkunst is 

beroemd geworden van-

wege de prachtige realisti-

sche details. Jan van Eyck is 

de geschiedenis ingegaan 

als de grondlegger van de 

Vlaamse School en als de 

uitvinder van de olieverf-

techniek. 

De cursus geeft een over-

zicht van de middeleeuwse 

schilderkunst die geworteld 

is in de traditie van de mini-

aturen tot en met de boe-

Maral en Quinty, Project D 

en de nog zeer jonge saxo-

fonist Remy. Zandvoorter Mr. 

Popping had ook weer een 

schitterende dansact inge-

studeerd, waarvoor de han-

den regelmatig spontaan op 

elkaar gingen! 

ziek. Daarnaast wordt het 

repertoire aangevuld met 

beroemde liederen uit de 

folklore van het land en licht 

klassiek. Het ensemble treedt 

op in de St. Agatha kerk aan 

de Grote Krocht. De avond 

begint om 20.00 uur, de toe-

gang is gratis maar er is wel 

een vrijwillige bijdrage bij de 

uitgang. 

rentaferelen op groot for-

maat van Pieter Brueghel. 

De ontwikkelingen in de 

stijl van schilderen worden 

stapsgewijs verduidelijkt 

met aandacht voor de sym-

bolische betekenis en de 

oorspronkelijke functie van 

de getoonde kunstwerken. 

De cursus bestaat uit 3 bij-

eenkomsten en worden op 

5, 12 en 19 november gege-

ven in het ‘Jeugdhuis’ ach-

ter de Protestantse Kerk aan 

het Kerkplein. De bijeen-

komst, inclusief diapresen-

tatie, duurt van 20.00 tot 

21.45 uur met een pauze van 

15 minuten. De kosten zijn � 

45 per cursus p.p. inclusief 

koffie of thee. Inschrijven 

bij Liselot de Jong kan via 

tel. 06-48443623 of e-mail: 

info@kunstinvorm.nl

De presentatie was opnieuw 

in handen van Roy van 

Buuringen, onze lokale DJ en 

presentator. Komend jaar zal 

het Kunstfestijn niet meer in 

de huidige vorm terugkeren. 

Van Buuringen heeft een 

geheel andere opzet voor 

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp

 Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259 

Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-

werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Arnold en Cor,

Top schilderwerk!

Mooi groen is niet lelijk.

Hartelijk dank.

.........................................................

Kabel-internet/adsl 

installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 

Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 

Rep-it, to taal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of 

06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine 

klussen in en om 

het huis. Redelijke prijs. 

Voor info: 

06-1423 2051  
.........................................................

Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 

of 06-48318230
.........................................................

Pedicure Beata Visser 

Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 

voet- en nagelcorrectie. 

Tel. 06-52461796 / 

023-5715921. 

Bilderdijkstraat 22, 

Zandvoort. Diabetische 

en reumatische voet 

worden vergoed door 

zorgverzekeringen.
.........................................................

Hotel Anna zoekt 

voor 1 à 2 ochtenden 

in de week 
goede schoonmaakhulp.

 Info: 023-5714674

ZANDKORRELS
Nagelstyliste worden?? 

De opleiding tot 

nagelstyliste begint met 

de gratis introductie 

avond bij A.B. Nails in 

Haarlem. Schrijf je in 

via www.abnails.nl of 

bel 023-5245005.
.........................................................

Te koop: 

winterbanden. 

Michelin Radial 195/65R15 

op 4-gaats velgen. 

1 winter gebruikt. 

Setprijs: € 135,-. 

Tel. 06-46046026
.........................................................

Bent u ziek en 

zoekt u genezing? 

Ik ben genezen van 

een schildklierprobleem. 

Zoekt u ook genezing? 

kijk op: 

www.levensstroom.nl
.........................................................

Nu ook in Zandvoort: www.

wijmakenuwwebsite.nl. 

Al vanaf € 150,-
.........................................................

Zin in een 

cursus kunstgeschiedenis? 

Overzicht van Van Eyck 

tot Brueghel. Drs. Liselot 

de Jong start 5 nov. in 

Zandvoort. 06-48443623, 

www.kunstinvorm.nl
.........................................................

Reikicursus 

op 1 en 15 november. 

Met warme handen de 

winter door? Kom reiki 1 

doen in Zandvoort! Zie 

reiki.nl, mail nicole-reiki@
hotmail.com of bel 06-

10867784. Tijd: 10 - 16 

u. Kosten: 160 euro.
.........................................................

Te huur:

 Zomerhuis in Zandvoort. 

Inclusief gas/water/elektra. 

€ 650,- per maand, 1 maand 

borg. Geen huisdieren. Bob 

Kluft, tel. 06-29527140
.........................................................

Gezocht: spiraalbed. 

140x200cm.

 Tel. 5719880
.........................................................

Flexibele gastouder 

gezocht voor onze zoon 

(7 mnd.) Opvang nodig 

voor 8 dagen per maand, 

liefst in Zandvoort. 

Tel. 5717089

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ook voor een
weekend bloemetje!

Specialist voor al uw bloemwerken.

tekst en foto’s Nel kerkman

Tel: 06-40601692    E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

SCHILDERW
ERK

ogen. Hij is van plan om op 

het Gasthuisplein het eve-

nement ‘Zandvoort (G)Leeft’ 

op poten te zetten. Uiteraard 

weer voor het goede doel. 

Behalve stichting KiKa zal 

dat ook stichting Opkikker 

zijn.

Anverna
De zeemeermin Anverna 

is midden 1980 uit Duits 

zandsteen gemaakt. Het 

beeld was  oorspronkelijk 

een ‘vrije opdracht’ van de 

eigenaar van fritures d’An-

vers. Vandaar de naam 

Anverna en als knipoog een 

zakje frites in de hand van 

de zeemeermin.

Sm
ulh

ouse Allessandro3 gangen 
keuze menu € 7,50

soep van de dag
toast met paté

biefstuk met pepersaus
lekkerbekje met sausjes

gebakken aardappels of patat, 
salade en groente

dessert
 

grootmoeders erwtensoep  €  3,50
 pannenkoeken v.a. €  3,50

snackmenu: frisdrank, snack naar keuze, 
patat en saus €  5,00

 
Wij zijn de gehele winter geopend 

7 dagen per week

Smulhouse Allessandro 
Boulevard Barnaart 8 - Zandvoort  

Tel.:0681307330 



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 

Alessandro SPA & Beauty Zandvoort - Hogeweg

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Waves Beach & Health Centre - 023-57 132 55

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 61A

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Café het Zonnetje - Kerkstraat 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

V.a. 1 oktober 

serveren wij onze 

dagschotels- en is  

de 4 voor 2 actie 

voortaan op 

woensdag en 

donderdag.

Pashouders 

10% korting

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 

Haltestraat 56

2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand oktober:
Overgordijnen, diverse kleuren € 19,95 per meter incl. maken.

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxalex	 Laminaat
Zonwering Parket

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

5% korting op
al uw aankopen!

Chocoladehuis Willemsen

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Ontbijt/lunch/diner

Voor Pashouders 

10% korting

Ook catering en wij zijn tevens 
af te huren voor feestjes.
Kerkstraat 5, Zandvoort

Tel.nr: 023-573 58 50

hoek Kerkstraat
Alles voor in en om het huis

Bezoek ook onze 
Kerstafdeling

De Bode Interieur
Gasthuisplein 9

Nieuw collectie spiegels
is binnen.

Pashouders 5% korting

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

 Hele maand november voor Pashouders:

Malse Hertenbiefstukjes

100 gram € 3,25
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Onze huiswijn uit de Bergerac: 
Chateau des Eyssards- in Rood en Wit

Per Fles: € 6,95  6 flessen nu: € 34,50

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

7 dagen per week

Voor Pashouders 

Erwtensoep
van € 3,75 voor € 3,50

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 
10% korting!

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  

afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS
 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

raveer een keer

 

Voor al uw graveerwerk.
www.graveereenkeer.nl

Tel: 023 8887758

  10% korting 
voor pashouders.

Voor ZandvoortPas houders

Gedurende de hele maand november:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Complete computerbril 

slechts € 165,-
Sea Optiek, zichtbaar beter!

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

Gebraden gehakt +
   Rauwe ham +
     Wijncervelaat

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

GRATIS GLAS WIJN
bij ons Menu van de Maand

Boulevard Paulus Loot, pav. 5
www.tfaz.nl   /  023-5716119

Oficieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen

Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Maandag gesloten.

Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur

Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort

Tel.: 023 5720042

www.bloemenaanzee.nlBruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

10% korting
op tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand november

Plony’s
Haarwinkel
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Het is weer tijd om even in de kast te kijken of er nog 

bruikbare kleding, schoeisel, dekens, lakens en gordijnen 

weg kunnen! Sam’s kledingactie is er altijd erg blij mee. 

Dit jaar wordt de opbrengst van de actie, in samenspraak 

met Cordaid Mensen in Nood, gebruikt voor de Noorde-

lijke districten in Kenia die het meest getroffen worden 

door grote droogte. 

Sam’s kledingactie 
 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 15-16 15 15 14 

Min 8 8 8 9

Zon 25% 35% 35% 15%

Neerslag 10% 10% 55% 85%  

Wind zo. 3 zo. 3 z. 4-5 z. 5

Vanaf zaterdag sterk 
wisselvallig weer

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dus geen recordvroege 

ijsdag aanstaande met 

een maximum van bijna 

-1 graad in Zandvoort, zo-

als op 3 november 1980. 

Nog nooit bleef het kwik 

zo vroeg in het wintersei-

zoen ook overdag onder 

nul. Afgelopen weekeinde 

werd echter duidelijk dat 

de koude lucht er niet zou 

gaan komen aan het einde 

van deze week. 

Eind vorige week werd het 

hoog nog vrij noordelijk bo-

ven Scandinavië berekend. 

Aan de zuidzijde zou dan 

met medewerking van een 

depressie op onze breedten 

de koude noordoostelijke 

lucht kunnen toevloeien. 

De dagtemperaturen zou-

den in dit scenario niet 

veel verder oplopen dan 

6-7 graden in onze omge-

ving. Inmiddels wordt het 

krachtige drukgebied met 

bijna 1035 millibar meer in-

getekend bij Zuid-Zweden 

en Polen.

Voor ons betekent dit voor 

deze donderdag en vrijdag 

(ook zaterdag mogelijk nog) 

een vrij zuidelijke aanvoer 

waarin de temperatuur 

mogelijk tot 16 graden op-

loopt. Zowel op donderdag 

als vrijdag blijft het droog 

met slechts af en toe zon. 

De temperaturen zijn roy-

aal met ten hoogste 16 

graden in het gebied van 

Zandvoort en Bentveld.

De wind houdt zich trou-

wens nog behoorlijk koest 

en de mistkans gedurende 

de nacht is vrij groot. Mocht 

die mist in de ochtend wat 

langer blijven hangen ha-

len we die mogelijke 16 

graden niet in de middag. 

Vanaf zaterdag het twee-

de dagdeel neemt de kans 

op regen alweer toe op de 

westkust en wakkert de 

wind aan. 

Vooral op zondag zou 

het wel eens flink nat 

kunnen worden in Zuid-

Kennemerland. Dat is 

het begin van een wat 

langduriger wisselvallige 

fase. Typisch november-

weer eigenlijk. De eerste 

novemberdecade (eerste 

tien dagen) wordt hoogst-

waarschijnlijk iets te zacht 

en behoorlijk nat. Kans op 

storm de tweede novem-

berweek ? Bel de weerpri-

meurlijn eens op 0900-

1234554. 

weerman Marc Putto 

Vorige week leek het er nog even op dat een portie kou-

de lucht uit Scandinavië onze contreien zou gaan over-

spoelen rond de maandwisseling. Een vergelijking met 

de zeer koude start van november in 1980 lag zelfs al 

een beetje voor de hand, maar bleek wat prematuur. In-

tegendeel, het wordt tijdelijk zelfs nog iets zachter deze 

donderdag en vrijdag met een vrij zuidelijke stroming.

Thys Ockersen, een leven met film 

De eerste Nederlandse Filmacademie, wat nu de Neder-

landse Film en Televisie Academie is, werd in 1960 opge-

richt en in 1965 deed Thys Ockersen een toelatingsexamen. 

Vier jaar later studeerde hij af en behoorde hij tot de groep 

revolutionaire filmmakers met kritiek op alle oubollige 

Hollandse komedies. Het werd tijd voor iets nieuws in de 

nationale filmwereld. Ockersen stond aan het begin van 

een heel leven vol met film.

Thys Ockersen

door Stephanie Vork

Op zesjarige leeftijd ver-

huisde Thys Ockersen vanuit 

Amsterdam naar Zandvoort 

en ging hij naar de oude 

Hannie Schaftschool. Tot zijn 

tweeëntwintigste woonde 

hij in Zandvoort, waarna hij 

terugging naar zijn geboor-

testad Amsterdam. Toen zijn 

vader in 1985 kwam te over-

lijden, keerde hij weer terug 

naar de Noord-Hollandse 

badplaats waar hij anno 

2009 nog steeds, met vrouw 

en kind, in zijn ouderlijk 

huis in de Koninginnebuurt 

woont. 

Passie voor het 
Wilde Westen
Toen hij op het Haarlemse 

Coornhert Lyceum zat, wilde 

Ockersen acteur worden. 

Hij zat op de toneelclub van 

zijn school. Maar toen een 

8 mm ilmcamera in zijn le-

ven kwam, wakkerde de in-

teresse voor het ilm maken 

aan. Het favoriete ilmgenre 

van de Zandvoortse cine-

ast is de Amerikaanse ilm: 

“Ik ben erg beïnvloed door 

de Ame rikaanse western-, 

gangster- en oorlogsfilms. 

In 1975 was ik voor het eerst 

in Hollywood en daarna 

ben ik dertig jaar lang ie-

der jaar weer daar naartoe 

teruggegaan. Veel van mijn 

films heb ik daar gedraaid 

en gemaakt.” Ockersen is 

het meest trots op zijn drie 

Amerikaanse documentaires. 

Een documentaire over de 

zingende cowboy Roy Rogers 

(uit 1993) en zijn ilms over de 

twee Hollywoodregisseurs 

Donald Siegel (uit 1980) en 

Sam Fuller (uit 1979). “Dat 

zijn mijn lievelingsfilms”, 

beaamt hij, “deze documen-

taires zijn op westernfesti-

vals vertoond, maar ook op 

Nederlandse festivals. De 

ilm over Roy Rogers, welke 

een prijs heeft gewonnen 

in Philadelphia, is succesvol 

vanwege de herkenbaarheid 

van het Wilde Westen in de 

ilm.”

Zandvoort als decor
Naast Hollywood is ook zijn 

woonplaats Zandvoort de-

cor van zijn ilms. Begin ok-

tober is zijn nieuwste film 

over Zandvoort, genaamd 

Zandvoort, Zon & Zee, in pre-

mière gegaan in De Krocht. 

“Het dorp en haar bewoners 

liggen mij na. Ik weet wat 

wel en wat niet interessant 

is voor ilm”, aldus Ockersen. 

Zandvoort is sinds de ja-

ren ’50, toen Ockersen hier 

kwam wonen, enorm ge-

groeid. “Zandvoort is geen 

klein dorp meer, het heeft de 

allure van een stad. Met haar 

veelzijdige, grappige en inte-

ressante inwoners is de bad-

plaats een vruchtbaar decor 

voor een ilm.” De ilm duurt 

één uur en vijftig minuten 

en laat het Zandvoortse le-

ven anno nu voorbij komen. 

Veel dorpsbewoners komen 

aan het woord en typisch 

Zandvoortse evenemen-

ten passeren de revue. “Het 

jaarlijkse haringhappen bij 

strandpaviljoen Thalassa is 

zo’n authentiek Zandvoortse 

happening”, geeft de regis-

seur als voorbeeld.

Tentoonstelling 
Zandvoorts Museum
Zandvoort, Zon & Zee wordt 

14 november nog vertoond 

in hotel Faber (de ‘Bab bel-

wagen’), daarnaast kan men 

deze ilm eind november in 

het Zandvoorts Museum zien 

waar tot en met 29 novem-

ber de tentoonstelling ‘Thys 

Ockersen, een leven met 

ilm’ te zien is. De ilmmaker 

kwam zelf op het idee om al 

zijn werken op een rijtje te 

zetten en te exposeren in het 

Zandvoorts Museum. “Er is 

eigenlijk te weinig ruimte in 

het museum voor alles wat ik 

zou willen laten zien”, vindt 

Ockersen. Ingelijste foto’s van 

ilms, een display van zijn be-

zoeken aan Hollywood, een 

aantal van zijn geschreven 

stukken over ilm uit Skoop, 

Filmfan, het NRC en het 

Parool. Veel van zijn boeken 

en ilms laten een mooi tijds-

beeld zien van het Zandvoort 

gedurende de afgelopen 

veertig jaar. Naast geschre-

ven artikelen, foto’s, boeken 

en filmvertoningen, is er 

ook een stukje Wild Westen 

geëxposeerd. Ockersen: “Er 

staat een westernstoel met 

lasso, cowboylaarzen, een 

zweep, een revolver. Die staat 

normaal gesproken in een 

hoekje van mijn huis.” Het 

museum wordt speciaal tot 

en met 29 november iedere 

zondagmiddag omgetoverd 

tot ilmhuis, alwaar verschil-

lende ilms door de regisseur 

zelf worden ingeleid.

De toekomst
Momenteel werkt Ockersen 

aan het omzetten van het 

kerkelijke toneelstuk ‘Van 

huis uit doopsgezind’ naar 

ilm, daarna is er nog even 

niks. De liefde voor westerns, 

cowboys en het nostalgische 

Amerika loopt als een rode 

draad door zijn leven: “Ik 

zou nog heel graag een do-

cumentaire maken over het 

Wilde Westen van Amerika”, 

aldus de ilmmaker. Het zou 

een mooie kroon op zijn werk 

zetten.

De kledinginzameling is op 

vrijdag 6 november om 18.00 

uur bij Huis in de Duinen, 

Huize Bodaan en in de hal 

van voormalig HIK. Ook op 

vrijdag 6 november is de 

deur tussen 19.00 en 20.00 

uur open bij St. Agatha 

kerk. Op zaterdag 7 novem-

ber kunt u tussen 10.00 en 

12.00 uur bij St. Agatha kerk 

terecht. Voor Aerdenhout en 

Bentveld is er een inzamel-

punt bij H. Antonius kerk 

tussen 11.00 en 12.00 uur. 

Verzoek: wilt u alles in goed 

gesloten, stevige zakken aan-

bieden.       

De begroting 2010 wordt binnenkort door de gemeenteraad behandeld. Niet alleen tegenwoordig moeten de vroe-

de vaderen van de gemeente ieder dubbeltje omdraaien. Ook in 1969 was er sprake van een moeizaam opgestelde 

begroting door externe factoren (‘faktoren’ geschreven toentertijd) waar het college geen vat op kon hebben en 

moest er bezuinigd worden. Het grote verschil met heden en verleden zijn de bedragen die tegenwoordig daar 

een veelvoud van zijn. Het zou wethouder Gert Toonen een lief ding zijn als hij nu het onderstaande bedrag maar 

hoefde te bezuinigen. Het is niet anders. 

Begrotingstekorten

In 1969 bedroeg het tekort ƒ 217.000 en b en w her-

inneren de gemeenteraad er in hun toelichting aan, 

dat genoemd tekort bij de deinitieve vaststelling van 
inkomsten en uitgaven voor ‘69 geheel kon worden 
weggewerkt. Ook het voor 1970 geraamde tekort zal 

moeten worden opgeheven, teneinde te voldoen aan de 

eis, welke door Gedeputeerde Staten voor goedkeuring 
van de begroting is gesteld. G.S. accepteren n.l. geen 
tekorten en weigeren hun goedkeuring te verlenen aan 

een begroting met onvoldoende dekkingsmiddelen voor 
de te verwachten uitgaven.

B en w willen zich dan ook met de kommissies van 
bijstand uit de raad gaan beraden over mogelijkheden 
‘met behulp van eigen inkomsten’ het begrotingstekort 
te saneren. Het kollege spreekt in dat verband over ‘de 
noodzaak een aantal maatregelen te treffen’. Het ligt 
in de bedoeling van b en w de eerder genoemde kom-

missies hieromtrent te informeren op een in de eerste 
week van december te beleggen bijeenkomst. In de 
memorie van toelichting gaat het kollege nader in op 

diverse aspekten m.b.t. inkomsten en uitgaven van de 
gemeente in 1970. B en w vestigen de aandacht op een 
schrijven van de minister van binnenlandse zaken van 
30 juni j.l., waarin door deze bewindsman aanwijzingen 
worden gegeven voor de raming van de uitkeringen uit 

het gemeentefonds. In zijn brief deelt de minister dat 
het niet in de bedoeling ligt, de uitkeringen uit genoemd 

fonds voor 1970 te verhogen anders dan tengevolge 
van algemene loon- en salarismaatregelen. Dit houdt 

Burgemeester en wethouders verwachten voor 1970 
een tekort van ƒ 357.404 op de gemeentebegroting 

van Zandvoort. Dit tekort wordt voor een groot deel 

veroorzaakt door de stijging van lonen en prijzen, 

“faktoren die het gemeentebestuur niet in de hand 

heeft”, schrijft het kollege in de memorie van toe-

lichting op de begroting voor het komende jaar.

&Heden  Verleden

in, aldus b en w van Zandvoort, dat eventuele prijs-

stijgingen binnen het raam van de thans bekend ge-

maakte uitkeringen, eventueel met behulp van de eigen 

inkomsten, volledig dienen te worden opgevangen. Bij 
de bepaling van de hoogte van de uitkeringen is reeds, 
evenals vorig jaar, rekening gehouden met het effekt 
van een algemene prijsstijging van 3%. De algemene 
uitkering uit het Gemeentefonds voor 1970 wordt ge-

raamd op ƒ 4.099.971, dat is rond ƒ 394.000 meer dan 
in de begroting 1969. De hogere raming vloeit, aldus 
b en w, voort uit drie faktoren t.w. het inwonertal van 

Zandvoort (dit werd geschat op 15.600 tegen 15.500 
over ‘69), de faktor sociale zorg, welke is afgestemd 
op de terzake voor 1969 geraamde uitgaven verhoogd 

met 16% en het uitkeringspercentage.

De gemeente verwacht niet in aanmerking te zullen 
komen voor de thans in voorbereiding zijnde verij-
ningsregelingen van de algemene uitkeringen van het 
fonds. Volgens b en w betekent dit, dat de gemeenten 
op welke de verijningen niet van toepassing zijn, per-
centsgewijze een kleiner aandeel krijgen in het jaarlijkse 
accres (aanwas, red.) van het voor de algemene uitkering 
uit het gemeentefonds bestemde bedrag. Dit zal ook 
voor Zandvoort het geval zijn, aldus het kollege. B en 
w verwachten voorts geen direkt proijt van het bij het 
parlement aanhangig gemaakte wetsontwerp inzake de 
uitbreiding van het provinciale en gemeentelijke be-

lastinggebied, ook al zou genoemd ontwerp door de 
beide Kamers tot wet worden verheven, hetgeen nog 
geenszins zeker is, dan is het volgens het kollege uit-
gesloten, dat deze wet enig soulaas kan bieden voor de 
gemeentelijke inkomsten voor 1970.

In verband met de inanciële gevolgen van de diverse 
taken van de gemeente achten b en w een bezinning op 

die taken noodzakelijk. In dit verband merken zij op, dat 

overal in het land wordt gezocht en gestreefd naar kon-

sentratie en koördinatie van bestaande taken. Het kol-
lege wijst op de in voorbereiding zijnde gemeenschap-

Begrotingstekort in 1970 naar fl. 350.000

Het huidige college

Foto bld07415, A.Bakels, archief Genootschap Oud Zandvoort

Leest u hieronder een verslag van 11 november 1969 uit 

de Zandvoortse Courant over de memorie van toelichting 

op de begroting 1970 van het college. De behandeling in 

de gemeenteraad daarvan vond toen in januari plaats. 

Een aantal zaken speelt heden ten dage nog steeds. Het 

is niet bekend wie het verslag heeft geschreven. Wij heb-

ben het in de manier van schrijven uit die tijd laten staan, 

vandaar een aantal vreemd lijkende woorden.

pelijke regeling op het gebied van ruimtelijke ordening 

en de bestuurlijke koördinatie door het regionale orgaan 
‘Intergemeentelijke Samenwerking- Kennemerland’ en 
een voorontwerp tot herziening van de Politiewet, welke 

de samenvoeging beoogt van een aantal gemeentelijke 
politiekorpsen in één korps, dat dienst doet in een be-

paalde regio. Ook voor het  ongevallenvervoer en voor 

het brandweerwezen wordt gezocht naar’ de mogelijkheid 
om tot grotere verbanden te komen.

Afgewacht moet worden of de komende gemeenschap-

pelijke regelingen een vermindering van de uitgaven te 

weeg zullen brengen, schrijven b en w. Zij zijn daarover 
pessimistisch gestemd. Volgens hen zou alleen het verle-

nen van doeluitkeringen van het rijk verlichting voor de 

gemeentebegroting kunnen opleveren. Gelet op de praktijk 
gaan deze samen met een verlaging van de uitkeringen 
uit het Gemeentefonds, zodat de verwachtingen van het 
kollege op dit punt op een laag pitje staan. Het gemeen-

tebestuur kondigt in de memorie de verschijning aan van 
een afzonderlijke nota over de mogelijkheden de tekorten 

te dekken.
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Carpe Diem!
Wat hoorde ik vandaag nou op 

de radio? De Engelse astronoom 

John Mayor Jenkins gaf toe een 

‘rekenfoutje’ gemaakt te heb-

ben. Hij voorspelde aan de hand 

van een Maya-kalender dat de 

wereld op 21 december 2012 zou 

vergaan. Volgens Jonh’s nieuwe 

berekeningen zal de wereld pas 

vergaan in 2212, 200 jaar later. 

Ik moest er wel een beetje om 

lachen, want in 2000 zou er ook 

van alles gebeuren. Iedereen 

was in rep en roer. De stroom 

en computers zouden overal in 

de hele wereld uitvallen. Met 

als resultaat een grote totale 

allesvernietigende chaos! Wij 

allemaal op van de zenuwen, 

maar er gebeurde helemaal 

niks! Nostradamus voorspelde 

dat in 2000 al een ‘vuurrode 

lucht’ het einde zou betekenen 

van de mensheid. De experts 

en de wetenschappers  inter-

preteerden er lustig op los. Het 

zou gaan om een derde wereld-

oorlog tussen de VS en China, 

waarbij kernwapens ons einde 

zouden betekenen. Later werd 

op Discovery Channel een spe-

ciale documentaire uitgezonden 

over het jaar 2012, waarin niet 

de kernwapens de boosdoeners 

waren, maar een brandende 

rode zon die was ontstaan door 

het broeikaseffect. Ongelofelijk, 

wat ze allemaal niet verzinnen, 

maar toch... you never know! En 

daar speelt Hollywood weer lek-

ker op in. Eind november komt 

er een nieuwe ilm uit: ‘2012 The 

End of The World.’ Het belooft 

een spannende actieilm te wor-

den met veel spektakel. Ik ga er 

zeker heen, want dan weet ik 

precies wat ik moet doen als de 

voorspelling van 2012 achteraf 

toch uitkomt. Wat zal het dit 

keer worden? Kernwapens, een 

brandende rode zon, de Maya’s 

als boodschappers van de toe-

komst of marsmannetjes? 

Whatever! Nostradamus voor-

spelde klimaatveranderingen, 

een verslechterde economie en 

een toename aan natuurram-

pen: klopt allemaal. Maar het 

einde van de mensheid is nog 

lang niet in zicht. Tenminste, 

voor de komende 2 of 200 jaar 

dan, dus geniet er nog 

maar even van! Carpe 

Diem! 
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I Know Where It’s @
Vrijdag 30 oktober:
Ben jij een echte hiphop fan? Of ga je helemaal los op eclec-
tic, danchall of reggaeton? Ga dan aanstaande vrijdag naar 
‘Entourage’ in Het Patronaat! Op dit vette feest zullen DJ’s Uli, ITL, 
Smash Parker, Nicky Fouquet en MC Shockwave ervoor zorgen dat 

je volledig uit je dak gaat. Kaarten: € 13,- (aan de deur € 16,-).
 Zaal open vanaf 23.00 uur, minimum leeftijd 16 jaar.

Zaterdag 31 oktober:
Vannacht bij volle maan zullen alle vampieren opstaan. 
Halloween is de nacht waar magie een grote rol speelt 
en bij bar dancing Fame weten ze daar wel raad mee! 
De Halloween party vindt plaats van 23.00 tot 04.45 
uur. Trek je heksenpak dus uit de kast, je bezem van 
de stoep en laat je leiden. Je weet waar je zijn moet! 

Zondag 1 november:
Lekker struinen en genieten van een luie zondag. 
Misschien vind je hier wel het theepotje waar je 
al jaren naar op zoek bent! Vandaag kun je voor de 
leukste en mooiste tweedehands spulletjes terecht 
op de rommelmarkt in De Krocht. De kraam van 
Rina Franzen is gevuld met spulletjes, waarvan de 
opbrengst geheel ten goede komt aan de Stichting 

Tsunami Weeskinderen. De rommelmarkt duurt van 
10.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis.

Zondag 1 november:
Hopen op mooi weer, dat is wat de deelnemers van de 
‘Beachmarathon Hoek van Holland - Den Helder’ van-
daag zullen doen. De langste strandrace ter wereld zal 
namelijk worden verreden per iets. Het parcours gaat 
zo’n 135 km volledig langs de Nederlandse kustlijn. 
De verwachtte doorkomsttijd langs het strand van 
Zandvoort ligt tussen 09.30 en 11.30 uur.

My sisters keeper

Het leven van Sara en 

Brian Fitzgerald samen 

met hun zoon en twee 

jaar oude dochter Kate 

zal nooit meer hetzelf-

de zijn wanneer ze te 

horen krijgen dat Kate 

leukemie heeft. Hun 

enige hoop is nog een 

kind te krijgen waar-

mee ze het leven van 

Kate kunnen redden. 

Voor  sommigen 

roept dergelijke ge-

netische manipula-

tie zowel morele als 

ethische vragen op. 

Voor de familie Fitzgerald, met 

name Sara, is er geen andere keuze dan er alles aan te 

doen om Kate in leven te houden. En hun nieuwe dochter 

Anna is hun enige hoop. Maar als Anna 11 jaar is, komt ze 

in opstand om haar beenmerg af te staan aan Sara.

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Uit je herfst-dip-tip! 
Heb jij ook last van de herfstblues? De bladeren vallen uit de bomen, het is koud 

buiten, het regent en het wordt snel donker. Je hebt nergens zin in. Wat te doen? 

Lamlendig je bed in kruipen? Of toch iets gaan doen waar je lekker vrolijk en blij van 

wordt? Wij van de JONG-redactie helpen je graag  en geven daarom elke week een 

‘Uit je herfstdip-tip’. De tip van deze week: 

zoek de natuur op! 

Want, de beste manier om de herfst te 

overleven is om deze eerst in volle glo-

rie te aanschouwen. En waar kan dat in 

Zandvoort beter dan in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen? Het mag dan mis-

schien wat ouderwets en tuttig klinken, 

maar een wandeling door dit natuurge-

bied in de herfst doet werkelijk al je zin-

tuigen prikkelen. Dus sleep je vriend of 

vriendin mee en maak er een romantische 

wandeling van! 

De Amsterdamse Waterleidingduinen 

(AWD) zijn een van de grootste aaneenge-

sloten natuurgebieden aan de Nederlandse 

kust. Het gebied is prachtig, vooral dankzij 

zijn rijke lora en fauna. Je vindt er, te mid-

den van alle drukte in de Randstad, stilte 

en rust. Struin hier een tijdje rond en je 

voelt je totaal ontspannen. Schrik niet als 

je opeens een pad, hert, ree, vos of konijn 

tegenkomt, want deze beesten leven een 

plezierig leven in de duinen. Ga je wande-

len, dan kom je vast en zeker oog in oog 

te staan met één van deze ‘wilde’ dieren.

Hoe en waar? 
Zin gekregen in een goede wandeling? 

Ga dan naar de Zandvoortselaan, waar 

de dichtstbijzijnde hoofdingang van de 

Waterleidingduinen te vinden is. Hier kun 

je een toegangskaart kopen voor slechts 

� 1,- per persoon. Er lopen diverse wandel-

routes door de duinen die met gekleurde 

paaltjes zijn gemarkeerd. Deze kun je vol-

gen, maar je kunt natuurlijk ook je eigen 

route lopen. Let op: de Amsterdamse 

Waterleidingduinen is een wandelge-

bied, dit betekent dat ietsen en honden 

niet zijn toegestaan!

Het was vorige week in 

deze krant te lezen: er zijn 

plannen voor een recro-

duct over de Zandvoortsel-

aan, ofwel een natuurbrug 

waar ook fietsers over-

heen mogen. Ook wordt er 

gesproken over een fiets-

pad door de Amsterdamse 

Waterleidingduinen, om 

Zandvoort daarmee toe-

gankelijk te maken voor 

het achterland en IJmui-

den en Noordwijk met el-

kaar te verbinden. Natuur-

liefhebbers zijn tegen het 

fietspad, omdat zij vinden 

dat dit het unieke karakter 

en de rust van de Waterlei-

dingduinen zal verstoren. 

Wij vragen onze panelle-

den of zij het met de na-

tuurliefhebbers eens zijn 

of liever een fietspad aan-

gelegd zien worden. 

“Een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen zou het unieke 
karakter van het natuurgebied verstoren”

De stelling 
van deze week luidt:

Talk of the town

Wendy Bluijs, 25 jaar en docente Frans op College Hageveld in Heemstede:

“Ik denk dat de Amsterdamse Waterleidingduinen een heel leuk gebied is om doorheen te ietsen, maar 

ook denk ik dat dit ietsen invloed zal hebben op de natuur daar. Ik vind het behouden van het unieke 

karakter van deze duinen belangrijker dan de argumenten die worden gegeven vóór een ietspad. Het is 

juist zo leuk om door de duinen te wandelen en de beesten te zien, die daar in redelijke rust kunnen leven.”

Sjors van Dam, 22 jaar, werkt als applicatiebeheerder van logistieke systemen 

en is actief bij ZFM Zandvoort: 

“De natuur in de Amsterdamse Waterleidingduinen kan op dit moment lekker zijn gang gaan, ik vind niet 

dat we dat moeten gaan verstoren door er een ietspad doorheen te maken. In het gebied kun je nu rustig 

genieten van de natuur. Als er een ietspad komt, moet je straks opletten dat je niet omver wordt gere-

den. In Zuid ligt bovendien al een ietspad naar Noordwijk, dus ik vind het eigenlijk ook niet echt nodig.”

Nadine Bos, 22 jaar en studeert HBO Sociaal Juridische Dienstverlening

“Voor een deel ben ik het ermee eens dat een ietspad het unieke karakter van de duinen zal verstoren, 

maar ik ben echter wel voor de stelling dat er een ecobrug moet komen met daarbij een ietspad. De 

brug betekent meer mogelijkheden en veiligheid voor de dieren in de waterleidingduinen. De dieren 

zullen volgens mij niet zoveel last ondervinden van een ietspad. Ik vind wel dat er goede controle moet 

komen op de regels die in het natuurgebied nageleefd dienen worden.”

Najaarsbeplanting
Bloeiende violen

Bemesting

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

WWW.ZANDVOORTSECOURANT.NL

Bezoek regelmatig de website van de Zandvoortse Courant voor

de laatste nieuwtjes

de actuele evenementen agenda

het opgeven van uw tip of opmerking

het opgeven van uw Zandkorrel of Spotlight

het aanvragen van uw ZandvoortPas 

het zoeken in het digitale archief van oude Zandvoortse Couranten

het doorgeven van een bezorgklacht
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Tienduizenden Nederlanders kunnen door meer te bewe-

gen en gezonder te eten, voorkomen dat ze diabetes type 

2 krijgen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit 

van Maastricht. 

Regelmatig verschijnen er berichten in het nieuws over oplichting aan de deur. Op uiteen-

lopende manieren weten oplichters iedere keer weer hun slag te slaan en vele onschul-

dige slachtoffers te maken. Al deze voorbeelden zijn smoezen of ‘babbeltrucs’ en bedoeld 

om u op te lichten. Ga niet in op het verzoek, laat de persoon niet binnen en geef nooit 

geld of uw pinpas en pincode af!

De eerste kraaienpootjes dienen zich al aan tussen je twin-

tigste en dertigste. Ze zijn nauwelijks zichtbaar, maar het 

begin is er. De huid rond de ogen veroudert sneller dan de 

rest van het gezicht. Dat heeft verschillende oorzaken.

Hoe kun je een partner of ouder goed voorbereiden op op-

name in het verpleeghuis? Die vraag staat centraal in het ko-

mende Alzheimer Café Zandvoort. ‘Ook Zandvoort’, steun-

punt voor heel Zandvoort, organiseert de bijeenkomst.

Diabetes kan leiden tot blind-

heid, amputatie, dementie en 

hart- en vaatziekten. Uit het 

zes jaar lopende SLIM onder-

zoek van de Universiteit van 

Maastricht blijkt dat een half 

Misschien denkt u ‘daar trap 

ik niet in’, maar toch komt het 

veel vaker voor dan u denkt. 

Een paar voorbeelden: iemand 

komt bij u aan de deur en doet 

zich voor als medewerker van 

een bank die u uw nieuwe 

pinpas komt bezorgen. Deze 

persoon heeft hiervoor uw 

oude pinpas en pincode nodig. 

Of een man of vrouw aan de 

deur zegt van de thuiszorg te 

zijn en komt bij u een pakketje 

afgeven. Dit pakketje dient wel 

direct te worden betaald en hij 

of zij geeft aan zelfs wel voor u 

of met u te gaan pinnen. Vaak 

wordt er een noodsituatie ge-

suggereerd, waarbij men geld 

van u nodig heeft. Voorbeeld: 

“Mijn oma die hier verderop 

woont, is naar het ziekenhuis 

Om te beginnen is deze 

huid veel dunner, omdat er 

zich weinig ondersteunend 

bindweefsel onder bevindt. 

Bovendien bevat de huid rond 

de ogen weinig beschermen-

de talgkliertjes. Daardoor is 

ze droger en dus kwetsbaar-

der. Die dunne, droge huid is 

ook nog eens voortdurend in 

beweging. Gemiddeld knip-

peren we zo’n tienduizend 

keer per dag met de ogen. En 

daarnaast gebruiken we de 

ogen ook nog eens als we la-

chen of boos kijken. De barst-

jes (lees: rimpels) springen er 

daardoor snel in.

Een paar leuke lachrimpels 

vindt niemand erg. Sterker 

nog: ze geven het gezicht 

karakter. Maar als lachrim-

peltjes veranderen in diepe 

groeven wordt het minder 

leuk. Dat kunt u alleen voor-

komen door vroegtijdig te be-

ginnen met Botox-injecties. 

Het is altijd weer een pijnlijke 

situatie als iemand niet langer 

thuis kan zijn en opname in 

het verpleeghuis onvermijde-

lijk wordt. Waar moet dan op 

gelet worden en hoe bereid je 

iemand voor op die opname? 

Deskundigen leggen het uit 

Half uurtje per week extra bewegen geeft al resultaat

Oplichting aan de deur

Houd die rimpels in toom!

Alzheimer Café over 
opname in verpleeghuis  

uur meer bewegen per week, 

in combinatie met gezonde 

voeding, leidt tot spectacu-

laire resultaten bij mensen 

met een verhoogd risico op 

diabetes type 2. Bij de actieve 

gebracht en ik heb geen geld 

voor een taxi”. Er zijn ook op-

lichters die zich voordoen als 

medewerker van de gemeente, 

een energiebedrijf, telefoon-

controleur of als tuinman.

De politie jaagt actief op deze 

oplichters en met succes! 

Regelmatig worden verdach-

ten aangehouden en fors ge-

straft, variërend van een half 

jaar tot zes jaar gevangenis-

straf. Mocht u een situatie 

of bepaalde personen niet 

vertrouwen, schroom niet en 

neem vooral contact op met 

de politie: 0900-8844. 

Maar voorkomen is natuurlijk 

beter dan genezen. Hier vol-

gen nog enkele tips:

Daarmee legt u de spiertjes 

die zorgen voor het samen-

knijpen van de huid rond de 

ogen tijdelijk lam. Er kunnen 

dan geen barstjes of rimpels 

in de huid ontstaan. Wie 

geen Botox wil, of al rimpels 

heeft, kan gelukkig wel lekker 

smeren met talloze ultramo-

derne oogcrèmes, -maskers 

en -serums. Ze vertragen de 

voortschrijdende veroude-

ring en houden de huid zacht 

en soepel. Klop zo’n oogpro-

duct rond uw ogen zacht met 

de vingertoppen in de huid, 

zowel onder als boven het 

oog. Belangrijk is ook de reini-

ging met zachte eye make-up 

remover. Uitgelopen masca-

raresten onder de ogen zijn 

ronduit slecht voor de huid. 

Tot slot: om te voorkomen 

dat de dunne, kwetsbare 

huid teveel heen en weer 

schuift, moet u altijd één 

kant op reinigen. Dus liever 

niet stevig boenen.

en beantwoorden vragen.

Woensdag 4 november, Fle-

mingstraat 55. Inloop 19.00 

uur, aanvang 19.30 uur (tot 

21.30 uur). Informatie over 

de Belbus via Pluspunt, tel. 

571 7373.        

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Half uur bewegen helpt diabetes voorkomen

Een anti-rimpel crème

deelnemers aan het onder-

zoek was het risico op de 

ziekte met maar liefst 47% 

afgenomen ten opzichte van 

de controlegroep. 

Diabetes voorkomen
of uitstellen
De ‘actievelingen’ kregen 

persoonlijk advies over ge-

zond eten en meer bewegen. 

Ook konden ze gratis gebruik 

maken van een trainingspro-

gramma. “Samen met de deel-

nemers keken we welke acti-

viteiten ze leuk vonden, om zo 

te proberen aan vijf keer per 

week een half uur bewegen 

te komen”, zegt Ellen Blaak, 

hoogleraar fysiologie van 

het vetmetabolisme van de 

Universiteit van Maastricht 

en betrokken bij SLIM. “Zo kan 

iedereen zijn levensstijl aan-

passen, met weinig moeite en 

veel plezier. De lichamelijke 

fitheid van de deelnemers 

- Onthoud dat medewerkers 

van een bank, een verzeke-

ringsmaatschappij, de thuis-

zorg etc. niet onaangekondigd 

bij u aan de deur komen voor 

financiële zaken. Hiervoor 

wordt altijd een afspraak ge-

maakt;

- Vraag aan de deur altijd 

om een identiteitsbewijs. De 

meeste instanties zijn ver-

plicht om zich te legitimeren;

- Raak niet in paniek! Blijf rus-

tig en zeg dat u even belt met 

het bedrijf waarvan de betref-

fende persoon zegt te komen 

om te controleren of het klopt. 

Laat deze persoon niet binnen;

- Houd uw pinpas en pincode 

altijd apart.

Verder zijn er diverse maatre-

was flink toegenomen en 

ook hun bloedsuikerspiegel 

werd veel beter waardoor di-

abetes wordt voorkomen of 

uitgesteld”, aldus Blaak. Ook 

uitstel van de ziekte is een 

succes, want ieder jaar zonder 

diabetes betekent een betere 

kwaliteit van leven.

Diabetes Fonds financiert 
vervolgstudie 
Omdat niet alle deelnemers 

aan het onderzoek hun le-

vensstijl na vier jaar blijvend 

hebben verbeterd, is inmid-

dels een vervolgstudie ge-

start. Daarin wordt bekeken 

waarom deelnemers voortij-

dig zijn afgehaakt. Ook kij-

ken de onderzoekers of het 

gunstige effect op de bloed-

suikerspiegel blijvend is nu 

het actieve deel van SLIM is 

afgerond. Het Diabetes Fonds 

inanciert de studie. 

Bron: Diabetes Fonds 

gelen die u kunt treffen. Het 

is bijvoorbeeld raadzaam het 

saldo op uw ‘lopende’ rekening 

beperkt te houden. U kunt be-

ter regelmatig geld overboe-

ken naar uw spaarrekening. 

Ook kunt u de limiet van uw 

maximale dagopname bij de 

bank laten verlagen. Of zorg 

ervoor dat u niet rood kunt 

staan. Indien een ander toch in 

het bezit komt van uw pinpas 

en pincode, dan beperkt u met 

deze maatregelen de schade 

zoveel mogelijk.

Bron: ANBO

Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390

Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissピcks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  SIｴﾗﾉglet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 

17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 

van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 

graピs. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Seniorenmenu: € 7,00

Ma 02-11 Bal gehakt met gebakken aardappelen en bonen.

Di 03-11 Boerenkool met worst. 

Wo 04-11 Kippotje met frites en sla.

Do 05-11 Nasi met 1 stokje saté en een gebakken ei.

Vr  06-11 Zalmfilet  met aardappelpuree en wortelen.

Za  07-11 Gebakken tartaar 

 met gebakken aardappelen en bloemkool.

Zo 08-11 Hutspot met een bal gehakt.

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur 
of eventueel tussen 16.00 en 17.30 uur.  U kunt ook een 
plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de Zandvoort-
Pas, dan krijgt u een toetje gratis.

Brasserie restaurant Harocamo

Kerkstraat 14  |  023-5712102

Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: 
Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 2040 VB Zandvoort. 
De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden
Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort

023-5735735 www.betermobiel.nl • info@betermobiel.nl

SCOOTMOBIELEN
Tot 21 km p/uur. 70 km bereik. 

grootste assortiment 3 en 4 wielers

Nieuw bij BETER MOBIEL

De enige fiets met nog ietz

Courant 
Zandvoortse 

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas

  Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13

Karim en Mo

www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792

F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Wat moet er gebeuren in de gemeente 
Zandvoort of in uw wijk in het bijzonder?

Wijkbijeenkomsten gemist?
Laatste kans: Schrijf of email uw inbreng

Stuur uw ideeën en suggesties voor het verkie-

zingsprogramma vóór 5 november op naar:

PvdA afdeling Zandvoort  of per email:
Postbus 151 zandvoort@pvda.nl
2040 AD Zandvoort
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Gemeentelijke publicatie week 44 - 2009

Vergadering college 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 43 en de ver-

dere in week  43 door het college genomen besluiten zijn 44 

vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie 

en op de website. 

Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 

“Zandvoort- Centrum”

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken over-

eenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 14 september 

2009 het bestemmingsplan “Zandvoort-Centrum” gewijzigd 

heeft vastgesteld.

Gebied

Het bestemmingsplan “Zandvoort-Centrum” betreft het ge-

bied gelegen tussen de Hogeweg, Thorbeckestraat (gedeel-

telijk), Burgemeester Engelbertsstraat, Zeestraat, Kostverlo-

renstraat (gedeeltelijk), Koninginneweg en de Grote Krocht 

(gedeeltelijk).

Uitgangspunten

De belangrijkste ontwikkeling in  het gebied betreft de her-

structurering en nieuwbouw in het zogenaamde Louis Davids-

carré (LDC)  in het gebied rondom de Prinsesseweg en de Louis 

Davidsstraat. Voor het overige heeft het bestemmingsplan 

grotendeels een conserverend karakter.

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een ruimte-

lijke verbeelding (plankaart), toelichting en regels, heeft met 

ingang van 9 maart 2009 gedurende zes weken ter inzage 

gelegen. Tijdens deze periode zijn zienswijzen ingediend, die 

deels hebben geleid tot wijziging van het plan. Voorts heeft 

de gemeenteraad besloten tot het aanbrengen van een aantal 

ambtshalve wijzigingen in de planregels en de ruimtelijke ver-

beelding. Alle wijzigingen zijn beschreven in het betreffende 

raadsbesluit en het daarbij behorende advies van de hoorcom-

missie en hoofdstuk 3 van de nota ambtshalve wijzigingen.

Het vastgestelde bestemmingsplan “Zandvoort-Centrum” ligt 

met ingang van vrijdag 30 oktober 2009 voor de duur van 

zes weken voor een ieder ter inzage gedurende de openings-

tijden bij de centrale balie van het gemeentehuis (ingang 

Swaluëstraat) en in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 

34 te Zandvoort. De stukken zijn ook te raadplegen op de 

gemeentelijke website.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan degene 

die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft 

gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de 

gemeenteraad kenbaar te maken, gedurende de voormelde 

termijn van de terinzagelegging beroep instellen. Voorts kan 

een belanghebbende gedurende de voormelde termijn beroep 

instellen tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling 

van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten 

opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Beroep tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling 

van het bestemmingsplan kan worden ingesteld bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een 

verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 

voorzitter van de Afdeling Rechtspraak, waardoor het besluit 

niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor zowel het 

indienen van een beroepschrift als een voorlopige voorziening 

is griffierecht verschuldigd.

Commissie Projecten en Thema’s

De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op 4 novem-

ber 2009 vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 

19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op 

de agenda staat:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Besluitenlijst vergadering van 2 september 2009  .

4. Vaste agendapunten

 a. inbreng van derden

 b. Informatie college/burgemeester

 c. Informatie projecten (Middenboulevard en LDC)

 d. Stand van zaken I&A

 e. VNG onderwerpen

5. Nota Parkeerbeleid 

6. Rondvraag

7. Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 

zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.

In deze commissie kunnen burgers het woord voeren. Dit kan 

zowel over onderwerpen op de agenda als over een eigen on-

derwerp. Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, 

moet dit schriftelijk aanmelden. Dit kan ook per e-mail. De 

aanmelding moet uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur bin-

nen zijn voor een vergadering die de woensdagavond daarop 

wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan Gemeente 

Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of 

per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het 

raadhuis kan ook. Op de aanmelding moet staan: naam, adres, 

telefoonnummer en het onderwerp met een toelichting op een 

aparte bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en 

liefst worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of 

iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels. Deze zijn 

te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur > Raadscommissies > 

Inbreng en meepraten) of op te vragen bij de griffie.

De commissievergadering is op internet live te volgen via de 

gemeentelijke website.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 29 oktober  vergadert de Commissie Welstand en Monu-

menten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 

commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 

de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

 

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Boulevard Paulus Loot 28, plaatsen drie containers en ter-

rasschotten voor de zonnebakken, ingekomen 16 oktober 

2009, 2009-177Rv.

- Boulevard Paulus Loot 3, plaatsen seizoensgebonden strand-

paviljoen, ingekomen 16 oktober 2009, 2009-178Rv.

- Strandweg, plaatsen seizoensgebonden strandpaviljoen, 

ingekomen 16 oktober 2009, 2009-179Rv1efase.

- Dr.Kuyperstraat 14, vernieuwen voordeur portaal, ingekomen 

20 oktober 2009, 2009-180Lv.

- Boulevard Barnaart 15, plaatsen seizoensgebonden strand-

paviljoen, ingekomen 20 oktober 2009, 2009-182Rv.

- Boulevard Barnaart (paviljoen 16) , plaatsen seizoensge-

bonden strandpaviljoen, ingekomen 20 oktober 2009, 2009-

183Rv.

- Hobbemastraat 5, sloop bergingen in achtertuin, ingekomen 

22 oktober 2009, 2009-184S.

Bentveld:

- Duindoornlaan 17, gedeeltelijk plaatsen kapconstructie op 

berging, ingekomen 16 oktober 2009, 2009-176Lv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 

liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 

tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 

u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen 

kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 

vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 

kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 

zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 

verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. 

Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 

kunt indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling worden 

verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 

belanghebbenden bezwaar indienen.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

Burgemeester Beeckmanstraat 11, één iep, de boom staat te 

dicht tegen de gevel, zaaknr:2009-7134

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning ligt 

bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 

openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een ter-

mijn van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk 

kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Tervisielegging ontwerpbesluiten

 ONTHEFFING artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 

om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijk 

ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-

mingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het:

- plaatsen van glazen windschermen op het perceel Grote 

Krocht 12a te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2009-

087Lv).

- gedeeltelijk vergroten van de woning op het perceel 

Zandvoortselaan 206 te Bentveld (bouwaanvraagnummer: 

2009-107Rv1efase).

Voormelde bouwaanvragen liggen met ingang van 30 oktober 

2009 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van 

het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 

schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 

maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, 

Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter boven-

hoek van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Kerkplein 9, plaatsen buizenframe met spandoek, verzonden 

20 oktober 2009, 2009-072Rv.

- Fahrenheitstraat 72, plaatsen dakkapel, verzonden 22 oktober 

2009, 2009-169Lv.

- Pasteurstraat nabij nr.4, plaatsen standbeeld, verzonden 22 

oktober 2009, 2009-105Rv.

Bentveld:

- Bentveldweg 7, vergroten woning, verzonden 21 oktober 

2009, 2009-083Rv1efase.

- Zandvoortselaan 285, gedeeltelijk vergroten woning, ver-

zonden 21 oktober 2009, 2009-121Rv.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 

bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien 

het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt 

uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rech-

terbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 

en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 

schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 

het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 

1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld 

te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Monumentenvergunningen verleend

Zandvoort:

- Oranjestraat 3zw, plaatsen van een aanbouw, verzonden 23 

oktober 2009.

Beroepschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze in-

zien tijdens openingstijden. Degenen die zienswijzen hebben 

ingediend tegen het concept-besluit  kunnen gedurende een 

termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd be-

roepschrift indienen. De datum van bekend¬making is de ver-

zenddatum van de vergunning.  Indien het geen vergunning 

betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw beroepschrift aan 

Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 

BR Haarlem. Het beroep schorst in beginsel niet de werking 

van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed 

kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen 

bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 

Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 

verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 

bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 44

Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 

t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 

klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 

Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 

Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 

verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Irma Beilschmidt is een van de drie deelnemende dames

Driebanden Kampioenschap van start

Vorige week is het Driebanden Kampioenschap van Zandvoort weer van start gegaan. In 

café Oomstee vertoonden 24 van de beste biljarters en biljartsters, er doen 3 dames mee, 

van Zandvoort hun kunsten voor een vol café. Vorige week hebt u in de Zandvoortse Cou-

rant over de nieuwe opzet kunnen lezen.

De kampioen van de laat-

ste twee jaar, Louis v.d. Meij 

die onlangs nog 20-banden 

kampioen werd, kende een 

nerveuze start waardoor hij 

‘slechts’ 13 van de benodigde 

16 caramboles maakte. Wel 

maakte hij de hoogste serie 

(6) en dat was voldoende 

om Peter Schrader van Team 

De Lip te verslaan. Maar het 

was niet voldoende voor de 

eerste plaats. Na de eerste 

ronde staat V.d. Meij nu op 

de 8e plaats (8,125 punten). 

De zeven spelers boven hem 

maakten allemaal hun moy-

enne en konden 10 punten 

op hun conto bijschrijven. 

In de stand om de presti-

gieuze caféprijs staat café 

Bluys verrassend met de 

volle score van 30 punten 

bovenaan. Café Bluys wordt 

op de voet gevolgd door de 

gastheer van de avond café 

Oomstee, met 25,268 pun-

ten. Team De Lip volgt als 

derde met 23,214 punten.

De eerstvolgende wedstrijd 

is komende zaterdag 31 ok-

tober vanaf 19.15 uur in café 

Alex aan het Gasthuisplein. 

Uiteraard is de entree gratis.
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Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoog-

te houden van alles wat in Zandvoort leeft. De ad-

verteerders in de krant van deze week zijn:

(In alfabetische volgorde) 

Groenestein & Schouten 

 Fin. diensten

Harocamo 

Kennemer Real Estate

Lavogue

Motorrijschool Goede

Onderhoudsbedrijf 

 P. Zwemmer

P. van Kleeff

Plony’s Haarwinkel

PvdA

Riche aan Zee

Smulhouse Allessandro

Sportcafé Zandvoort

Thys Ockersen Films

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken 

 Glaszettersbedrijf

Wapen van Zandvoort, 

 eten en drinken…

Zandvoort Optiek

Administratiekantoor  

 K. Willemse

Algemene uitvaartbegeleiding 

 Zandvoort

Auto Strijder 

Autobedrijf KariMo

Bar Dancing FAME

Bertram & Brood

Beter Mobiel

Bloemsierkunst

 Jef & Henk Bluijs

Café Oomstee

Cense en van Lingen

Chin Chin

Circus Zandvoort

D66 Zandvoort

Dakcentrale

De Lamstrael

Dierenarts Dekker

Dorsman Assurantiën

Greeven, Makelaardij o.g.

adverteerders

Ard Keff beleefde in Zandvoort een minder succesvol weekend

Tessa de Boer werd node gemist

DNRT races in Oschersleben en Zandvoort

Start bridgeseizoen 2009-2010 bij ZBC

Ruim verlies Lions dames

Bridgedrive Lionsclub 

levert € 4.000 op

autosport

bridge

basketbal - dames

bridge

Afgelopen maand vonden op de circuits van Oschersleben (D) 

en Zandvoort een serie DNRT races plaats. De BMW E30-serie, 

waar Zandvoorter Ard Keff in uitkomt, stond ook op het pro-

gramma. In Oschersleben kwam Keff zelfs vijf keer in actie. 

Het leverde hem een overall derde plaats op.

De eerste competitieronde in het nieuwe speelseizoen bij 

de Zandvoortse Bridge Club (ZBC) zit er alweer op. Het paar 

Tiny Molenaar & Wim Brandse heeft gedurende de zomer-

vakantie het kaartspel niet laten versloffen, want met 12% 

verschil werd het ook deze keer weer eerste in de A-lijn op 

woensdagavond. Ada Lips & Wim Veldhuizen werden keu-

rig tweede, op de voet gevolgd door het nieuw gevormde 

paar Margreet Paap & Hans Hogendoorn. 

Opnieuw hebben de basketbaldames een grote nederlaag 

moeten incasseren. In Amsterdam waren de dames van 

Mosquito’s met 85-50 te sterk voor onze dorpsgenoten. Al-

leen het tweede kwart (17-15) was van een wedstrijd spra-

ke, daarna was het alleen Mosquito’s dat de klok sloeg.

140 paren hebben met veel plezier deelgenomen aan de 

door de Lions Zandvoort georganiseerde bridgedrive. De 

zeven Zandvoortse restaurants en cafés, waar de kaarten 

op 25 oktober enthousiast van hand tot hand gingen, rea-

geren ieder jaar weer positief op dit evenement en stellen 

eveneens mooie prijzen ter beschikking. 

In Duitsland zat de pech voor-

al na de vierde race. “In die 

race had ik schade aan mijn 

linker voorscherm opgelopen 

waardoor een band aanliep 

en er speling in het wiel zat. 

Het bleek een voorwiellager 

te zijn. Ook had ik schade aan 

mijn achterwiel. Die was er-

Vier paren degraderen he-

laas naar de B-lijn; de open-

gevallen plekken worden 

door drie paren ingenomen, 

zijnde Margriet Busscher & 

Mark Holtrop, Wout Bakker 

& Ko Luijkx (eveneens nieuw 

koppel) en Marieke van den 

Het eerste kwart moesten 

de hoofdstedelijke dames 

nog even wakker worden 

hoewel hun afstandsscho-

ten wel veelvuldig vielen. In 

het tweede kwart konden de 

Zandvoortse dames bijblijven 

door een ‘man-to-man’ ver-

dediging op het halve veld te 

spelen, maar na rust (42-28) 

liet het gemis aan spelver-

deelsters aan Zandvoortse 

kant zich keihard voelen. De 

ervaren Zandvoortse spelver-

deelsters waren of op vakantie 

of geblesseerd en dus moest 

coach Richard Koper opnieuw 

een bedroep doen op twee 

speelsters uit het meisjes 

Met elk een les champagne 

en een fraai cadeau werd het 

uit Brabant afkomstige paar 

Cynthia Kers & Rinus Cabri 

glorieus tot winnaar uitge-

roepen. Hun percentage be-

droeg 73,63, wat zeer hoog is. 

Op de tweede plaats eindigde 

knap het Zandvoortse bridge-

paar Nell Boon & Renate 

Koper met 69,25%. Ook de 

paren Eugenie Spiers & Wil 

ger omdat de draagarm was 

ontzet en opnieuw gericht 

moest worden. Door hard te 

werken konden we de wagen 

nog net op tijd klaar krijgen 

voor de vijfde race”, aldus Keff.

DNRT Zandvoort
Het race weekend in Zand-

Burg & Maria Groenewoud. 

Ook in de C-lijn waren diverse 

bridgers van partner gewis-

seld en dat leverde in ieder 

geval voor Margreet Blom & 

Mickey Wagner en Joke van 

Deursen & Maria Emmelot 

direct promotie naar de B-lijn 

U18 team. Deze hebben naar 

behoren gefunctioneerd, ech-

ter door een constante press 

van de gastvrouwen werd er 

veel balverlies geleden. Het 

werd dan ook duidelijk dat dit 

Mosquito’s, dat voornamelijk 

uit oud-speelsters van BV Lely 

bestaat, een maatje te groot 

was voor Lions. “We hebben 

weliswaar genoeg gescoord 

in mijn ogen maar we heb-

ben er veel te veel om de oren 

gekregen. De verhoudingen 

in de Amsterdamse basket-

balwereld zijn ten opzichte 

van vorig jaar dermate veran-

derd dat er 4 ploegen uit de 

top vijf daar vandaan komen. 

Komende zaterdag spelen wij 

thuis tegen AMVJ en dan zijn 

mijn spelverdeelsters er weer. 

Misschien kunnen we dan 

weer eens laten zien dat we 

echt in deze klasse thuis ho-

ren”, aldus Koper na afloop. 

Deze wedstrijd in de Korver 

Sporthal begint om 18.30 uur.

van Dillen (7e  met 65,83%) en 

Nora Reijn & Cor de Fost (9e  

met 63,71%) wisten de plaat-

selijke eer hoog te houden.

De opbrengst van dit jaarlijk-

se gebeuren is bestemd voor 

de Stichting Lions helpen 

Kinderen, die zich richt op de 

ondersteuning van kansarme 

kinderen, zowel in de regio als 

in ontwikkelingsgebieden.

Spetterende afsluiting Jeugd Vakantie Sportweek

Henk Pieterse met zijn hele ploeg

Zondagmiddag heeft basketballer Henk Pieterse op onnavolgbare wijze de eerste Jeugd Vakantie Sportweek, die gedu-

rende de afgelopen herfstvakantie georganiseerd werd, afgesloten. Met een wervelende show, die hij samen met een 

kleine 50 kinderen tot 12 jaar deed, liet hij zien hoe men door middel van een bal beter kan leren samenwerken en res-

pect voor elkaar hebben dan wel krijgen. Zijn optredens zijn niet van humor gespeend en dat viel vooral bij de in grote 

getale opgekomen familieleden in goede aarde.

Over het algemeen kan ge-

steld worden dat de eerste 

Jeugd Vakantie Sportweek 

(JVS) een succes is geweest. 

Voor een luttel bedrag kon-

den kinderen tijdens de 

herfstvakantie kennis maken 

met uiteenlopende sporten 

als roeien, zwemmend red-

den, golfen, basketbal, ca-

poeira, cheerleaden, hockey, 

judo, paardrijden, street-

dance, skeleren en tafelten-

nis. De week werd georga-

niseerd door Sportservice 

Heemstede/Zandvoort en 

de diverse sportverenigin-

gen die daarvoor hun kader 

en sportgelegenheden/ac-

commodaties ter beschik-

king stelden. Slechts een 

enkele kennismaking kon 

door gebrek aan belangstel-

ling niet doorgaan maar 

de organisatie is zeker niet 

ontevreden. Steffen van der 

Pol van de sportservice: “Het 

was de eerste keer en dat is 

altijd de kat uit de boom kij-

ken. het evenement is zeker 

goed voor herhaling en daar 

gaan we aan werken.”

voort verliep voor de Zand-

voorter minder succesvol. In 

de eerste race vertrok hij van 

de tweede plek. Bij het uitko-

men van de Tarzanbocht tikte 

een van de deelnemers een 

andere BMW aan die op dat 

moment rechts van Keff zat. 

Zijn wagen werd even gelift 

om vervolgens toch op vier 

wielen rijdend in de vangrails 

te belanden. Daardoor kon hij 

niet meer in aanmerking te 

komen voor een hoge klas-

sering. “Een hoop problemen 

waardoor ik voor de tweede 

race, over tien ronden, vanaf 

de 36e plaats moest starten”, 

aldus Keff. Bij de start had hij 

al ongeveer 15 auto’s te pak-

ken maar de auto gedroeg 

zich vreemd en onbetrouw-

baar. In de zesde ronde pro-

beerde hij de vierde plaats te 

pakken in de S-bocht, maar 

dat kwam hem duur te staan. 

“Ik wilde remmen, maar er 

gebeurde niets. Ik moest de 

grindbak in en opnieuw be-

ginnen”, herinnert hij zich. 

Dit alles kostte zoveel tijd 

op. Datzelfde geldt voor Ans 

Verhage & Els Visser.

De donderdagmiddag wordt 

ook dit seizoen zeer goed 

bezocht door maar liefst 53 

paren. Verrassend was het 

goede optreden van Ko Luijkx 

& Kees Stekelenburg in de 

A-lijn. Een voorsprong van 

11% op Hans Hogendoorn & 

Peter Weijers zorgde, voor 

de eerste keer in dit part-

nerschap, voor een eerste 

plaats. In de B-lijn zijn even-

eens veel nieuwe combina-

ties gevormd. In ieder geval 

zeer succesvol voor Maartje 

de Wit & Geert Veldhuisen 

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Clinics worden er verzorgd om 

extra aandacht te geven aan 

het rijden van de ruiter/ama-

zone. Op deze dagen kunnen 

ruiter en paard van een zeer 

ervaren trainer of jurylid een 

groot aantal adviezen krijgen. 

Rijders die eens iets anders 

willen, kunnen onder leiding 

van een van de instructrices, 

meerijden met een buitenrit 

De helft van de Neder landers 

beweegt te weinig. Veel van 

hen hebben te kampen met 

overgewicht. Uiteindelijk kan 

dit ernstige gezondheidspro-

blemen veroorzaken. ‘30mi-

nutenbewegen’ is er om Ne-

der landers te laten zien dat 

een kleine investering in tijd 

een groot verschil kan maken 

in de gezondheidstoestand. 

in de prachtige omgeving. 

Deze buitenritten worden in 

de zomer met de groepsles-

sen zelfs dagelijks gereden. 

De duinen en het strand zijn 

voor paard en ruiter een grote 

uitdaging voor veel rijplezier. 

In elk jaargetij kunt u een bui-

tenrit maken. Het prachtige 

gebied van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen en het 

Voor de gemeente Zandvoort 

geldt dat zij gebruikmaakt van 

de diensten van Sportservice 

Heemstede-Zandvoort. Deze 

heeft als doel de inwoners 

van de gemeente meer aan 

het sporten te krijgen en te 

houden. Denk daarbij aan 

projecten als het GALM + een 

sport stimuleringsproject voor 

inwoners van 55 jaar en ouder.

Stal de Naaldenhof Sportservice Heemstede-Zandvoort 
Zandvoortse strand zijn 

via een directe ingang te 

bereiken. Tevens is Stal de 

Naaldenhof gespeciali-

seerd in het carrouselrijden.

Eenmaal op het strand 

kunt u, met het ruisen van 

de zee op de achtergrond, 

uw paard even de ruimte 

geven om zijn energie 

kwijt te raken. Het is een 

unieke ervaring die alleen 

voor de meest ervaren 

ruiters tot de mogelijkhe-

den behoort. Daarnaast 

worden er ook aparte rit-

ten georganiseerd naar de 

Kennemerduinen en de dui-

nen nabij Noordwijk.

Stal de Naaldenhof is gele-

gen aan de Duinrooslaan 1, 

2116 TG Bentveld. Tel: 023-

5243959. Meer informa-

tie kunt u ook krijgen via: 

www.staldenaaldenhof.nl.

De basisschoolleerlingen in 

Zandvoort gaan weer starten 

met een nieuw JeugdSportPas 

seizoen. Daarnaast is er in 2009 

het startschot gegeven bin-

nen het voorgezet onderwijs 

voor het project Sporthackers. 

Beiden hebben als doel het 

bevorderen van een gezonde 

leefstijl bij kinderen en jonge-

ren om overgewicht te redu-

ceren en bewegingsarmoede 

tegen te gaan. Dit schooljaar 

werd er zelfs in Zandvoort voor 

het eerst de Jeugd Vakantie 

Sportweek georganiseerd in 

de herfstvakantie. 

Wilt u meer informatie over 

de projecten en sportieve 

activiteiten in de gemeente 

Zandvoort of wilt u in gesprek 

met Sportservice Heemstede-

Zandvoort, neemt u dan con-

tact op met Steffen van der Pol 

via 023-5740116 (wo/do/vrij).

Stal de Naaldenhof is een uniek gelegen manege in de bos-

rijke omgeving van Bentveld. De stal is zowel een pensionstal 

als manege met lesmogelijkheden voor beginners en gevor-

derden, jong of oud. Er zijn mogelijkheden om zowel binnen 

als buiten te rijden en met name de buitenritten zijn fameus.

Met de plaatsing van het oranje plaatsnaambord met daar-

op de tekst ‘Zandvoort beweegt’ is de landelijke campagne 

‘30minutenbewegen’ ook in Zandvoort van start gegaan. 

Doel van de campagne is om mensen aan te moedigen in 

beweging te komen voor een gezonder en actiever bestaan.

dat onze plaatsgenoot de 

aansluiting kwijt was. Hij 

kwam uiteindelijk als vijfde 

over de inish op minder dan 

tien seconden van de win-

naar. Dat deed hij met een 

onbetrouwbare wagen, een 

uitstapje plus de snelste 

raceronde. Overigens bleek 

in de pitsstraat dat de rem-

leiding linksachter lek was. 

Door dit euvel lekte remvloei-

stof weg op de band en nam 

de remdruk af.

Melanie Lancaster
Voor de Zandvoortse Melanie 

Lancaster zat er aanvanke-

lijk helemaal niets in. Ze kon 

uiteindelijk in het endurance 

team van MDM motorsport 

instappen tijdens de DNRT 

races op Zandvoort. De BMW 

E30 van haar teamgenoot 

belandde echter tijdens de 

training in de bandenstapels 

waardoor Lancaster alsnog 

met lege handen langs de 

baan stond. “Het hoort bij 

het racen”, zei ze teleurge-

steld na aloop.

en Maria Emmelot & Ineke 

Romviel, die samen met 

Ton Effern & Joop Engelkes 

naar de A-lijn promoveren. 

Ditzelfde resultaat, maar 

dan vanuit de C-lijn naar de 

B, bereikten Ciska Engelkes 

& Kunny Morhaus, Agnes 

Kuijpers & Dick Parmentier 

en Roos Piller & Inge 

Wardenier. Tenslotte gaan 

maar liefst vier paren de 

D-lijn verlaten en zetten een 

stapje omhoog op de bridge-

ladder: Els Boswijk & Tine de 

Kwant, Tine Allebes & Leni 

Ghijsen, Rita Kanger & Leny 

Smit en Marion en Wim van 

Hoboken.

‘Sporten is gezond!’
    www.sportinzandvoort.nl
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3 239 11Actueel Actueel Gemeente Sport
Dorpsomroeper
kondigt zijn
afscheid aan

Neva ensemble
imponeert in
Agatha kerk

De Begroting in
één oogopslag

Mountainbikers 
passeren strand 
van Zandvoort

5e jaargang • week 45
5 november 2009
Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

De Mannetjes
Gezellig in de rij
voor griepprik

‘En we mogen er straks 
nog 2 extra halen!’ Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 45: 
Oatbran € 1,75
Roomboter cake vanille, 
chocolade of marmer, 
vernieuwd recept € 3,95

week 46:
Multicorn € 2,50
Proefstolletje 
met 100% spijs € 1,50

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

 van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

Actie fietsenwrakken 
start met ingang van 

9 november 2009

vervolg op pagina 2

Griepvaccinatie 
Afgelopen week is de jaarlijkse griepvaccinatie bij de 
Zandvoortse huisartsen en in de zorginstellingen van 
start gegaan. Enkele duizenden, voornamelijk inwoners 
van de zogenaamde risicogroepen zoals senioren, diabe-
tes en anderen, stonden vaak in lange rijen te wachten 
voor de beschermende injectie.

Vooral de eerste dag was 
het zeer druk. Zo meldde 
de huisartsengroep in 
het Beatrixplantsoen dat 
meer dan 1.300 patiënten 
deze dag kamen opdraven, 
met lange rijen tot aan de 
Sophiaweg tot gevolge. “Wij 
hadden circa 2.200 vaccina-
ties liggen en als er dan al 
de eerste dag 1.300 worden 
verwerkt, dan zegt dat wel 
wat. Waarschijnlijk heeft 
alle commotie te maken met 
de heersende zogenaamde 
Mexicaanse griep, want nor-
maal gesproken noteren wij 

de eerste dag van de jaarlijk-
se vaccinatie tussen de 700 
en 800 geïnteresseerden”, al-
dus een van de assistenten 
van de huisartsengroep. De 
tweede dag is als men op de 
eerste datum niet in staat is 
om de vaccinatie te halen.

Datums noteren 
Degenen die voor een vacci-
natie tegen de Mexicaanse 
griep in aanmerking komen, 
hebben daarover een mel-
ding gekregen. 

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Oproep aan 
alle kinderen:

Ontwerp een kerstkaart 
voor SEA OPTIEK !

Als jouw kaart gekozen 
wordt win je een ray-ban 

kinderzonnebril!!!!
Veel succes!

Voor al uw verre reizen 
op maat…….

Bij inlevering van de reischeque 
EUR 50,00 korting per persoon.

Bezoekadres: Hogeweg 56 D
2042  GJ Zandvoort 
Tel:023-5712030

Zondag 1 november stapte de 87-jarige oma Wijthoff, uitgezwaaid door klein- en ach-
terkleinkinderen, kordaat in bij Eric Post voor een paar heftige racerondes op het natte 
en winderige circuit van Zandvoort. Haar grootste droom kwam daarmee uit: meeracen 
met een ervaren coureur. 

Een race-droom wordt werkelijkheid

Zandvoort, meegewerkt aan 
een fotosessie en interview 
voor de internetsite van ou-
derenorganisatie Eurocross. 
Voor haar medewerking wil-
de zij graag als tegenpresta-
tie een cadeaubon om voor 
minstens één keer in haar le-
ven met een ervaren coureur 
te mogen meerijden over het 
circuit. Haar grootste droom. 

Het waren zeker geen mak-
kelijke rondes want een sner-
pende wind en heftige re-
genval maakten het ook voor 
coureur Eric Post niet eenvou-
dig de snelle Renault Clio met 
die bijzondere gast aan boord 
in het juiste spoor te houden.  

Enige tijd geleden had me-
vrouw Wijthoff, woonachtig in 

Eurocross vond het een fan-
tastisch idee en ging dat 
meteen in orde maken. Want 
welke dame van 87 jaar durft 
nog te racen op het circuit? 

Haar leven lang is ze al gek 
van snelle auto’s. Jarenlang 
was zij een trouwe bezoek-
ster van de vele race-evene-
menten op het Circuit Park 

Zandvoort. Ook de tijd van 
de Formule 1 heeft ze bewust 
meegemaakt. Als er tegen-
woordig een race gehouden 
wordt, gooit zij de balkon-
deuren wagenwijd open en 
gaat zij nostalgisch van de 
‘lekker ouderwetse’ racege-
luiden zitten genieten. Aan 
de racegeluiden herkent ze 
feilloos de plek waar de ra-
cers zich op het circuit be-
vinden. Een leuke ‘afwijking’ 
waar meer enthousiaste 
inwoners in Zandvoort mee 
behept zijn. 

Ook voor de coureur was 
het een bijzondere ervaring. 
Zo vertelde Post opgewekt, 
maar ook onder de indruk, 
dat hij nog nooit eerder met 
een dame van 85-plus in 
zijn supersnelle bolide door 
de drijfnatte en spekgladde 
Tarzanbocht had gereden. 
Met een stralende glimlach 
op het gezicht stapte me-
vrouw Wijthoff, onder luid 
applaus van haar klein- en 
achterkleinkinderen, na af-
loop van de enerverende 
racerondes zonder enige 
moeite uit de auto. Haar dag 
werd afgesloten met lekker 
eten en een flinke borrel, die 
zij zeker verdiend had!

Mevrouw Wijthoff (87) wordt ingegespt voor haar autorace
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Al die commotie over de 
koopzondag in het land. Die 
kennen wij in Zandvoort ei-
genlijk niet. In onze badplaats 
zijn de winkels altijd open. 
Vooral ’s zomers. Dat het een 
aanslag is op het gezinsleven, 
daar zijn we het allemaal wel 
over eens. Maar dat het ge-
makkelijk is ook! Vooral men-
sen met een drukke baan 
vinden ruime openingstij-
den een zegen. Zondagsrust 
staat in Zandvoort toch al op 
een laag pitje. Druk verkeer. 
Circuit geluiden. Ellenlange 
files van en naar het strand. 
Nee, voor zondagsrust moet 
je hier niet zijn. Vooral de 
Duitsers zijn gek op onze an-
tiwinkelsluitingswet. Nogal 
logisch als je weet dat bij de 
oosterburen de winkels op 
zondag potdicht zijn. Net 
als in Paramaribo, waar we 
probeerden een eettentje 
te vinden. Op zondag? Bijna 
onmogelijk. Op de Dag des 
Heren is álles gesloten. De 
Surinamer gaat naar de 
kerk, tempel of moskee. Heel 
apart is wel, dat Creolen, 
christenen, katholieken, 
Hindoestanen, moslims en 
joden vredig naast elkaar le-
ven. Voor hen is de zondags-
rust heilig. Is normaal het 
verkeer in Paramaribo één 
chaos met krioelende men-
sen en toeterende auto’s? 
Op zondag geloof je je ogen 
niet. Je kunt een kogel door 
de straten schieten zonder 
iemand te raken! Autorijden 
is dan heerlijk. Geen file te 
bekennen. Uiteindelijk heb-
ben we die zondag wel een 
eethuisje kunnen vinden: 
‘Joke’s Krabhuis’. We waren, 
op twee mensen na, de enige 
gasten. De eigenaar ging er 
even op zijn gemak bij zit-
ten. Waarom een eethuis 
met zo een degelijke naam? 
“Ik heb het genoemd als na-
gedachtenis aan mijn moe-
der”, vertelde hij in keurig 
Nederlands. Laat in 
Zandvoort de winkels 
maar open blijven. Per 
slot van rekening wo-
nen we in een toeris-
tische badplaats met 
zijn voor- en nadelen. 

cartoon Hans van Pelt

Koopzondagen 
column
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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dankbetuiging

burgerlijke stand
24 oktober - 30 oktober 2009

Geboren:
Dion, zoon van: Blokdijk, Léon Peter en: Baardman, Bernadette.
Talisha-Sky, dochter van: Boama-Siaw, Isaac Kwabena en: 
Leegwater, Paulien.

Overleden :
van den Bos geb. van Heerde, Catharina Johanna, oud 86 jaar. 
Halderman geb. Dubbis, Cornelia Marie, oud 71 jaar.
Steenbergen, Roelof Cornelis, oud 55 jaar.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

koMeNDe ZoNDAG 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl
Zie Agatha kerk

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl
10.30 uur  Oecumenische dienst ‘zwijgen’.
Pastor D. Duijves en ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

Taizé-gebedsdienst, 6 november, Agatha kerk
19.00 uur inzingen, 19.30 uur viering

kerkdiensten 

Klaas Koper 
kondigt afscheid aan

Drukbezochte ondernemersavond in Sunparks

In het kader van de Adrillen feesten werd afgelopen 
zaterdag het Stads- en Dorpsomroepersconcours van 
Winschoten georganiseerd. Dertien omroepers, waaron-
der twee vrouwen en uiteraard onze eigen Klaas Koper, 
waren naar het hoge noorden afgereisd voor het laatste 
concours van 2009. Koper gebruikte het podium om zijn 
afscheid in 2010 aan te kondigen.

Gemeente Zandvoort organiseerde afgelopen maandag 
een bijeenkomst voor ondernemers in Zandvoort. In Sun-
parks werd het lokale ondernemersklimaat uitvoerig 
besproken door de ruim 140 aanwezige vertegenwoordi-
gers van zowel de middenstand, het college van B&W, de 
Kamer van Koophandel en de directie van Sunparks. 

Klaas gaat stoppen!

Een trotse Timo Greeven met de prijs

Drie maal stond hij zater-
dag op het podium. Helaas 
moest hij het zonder over-
winning doen maar met 
een derde plaats in de dag-
uitslag, een derde prijs in 
de landelijke competitie 
en een tweede plaats in de 
Prijs der Lage Landen mag 
hij als nestor van het Gilde 
toch niet mopperen. Het 
Nederlands kampioenschap 
ging dit jaar opnieuw naar 
Henk v.d. Nieuwenhuizen. 

Met pensioen
Koper gaat in september 
2010 stoppen met zijn hob-
by als omroeper. Hij heeft  

Burgemeester Niek Meijer, 
die deze avond leidde, bena-
drukte het voordeel om meer 
samen te werken, ook naar 
de lange termijn te kijken 
en vooral elkaar durven aan-
spreken in positieve zin. Hij 
hoopte dat een ieder in ieder 
geval vanavond één concreet 
resultaat mee naar huis zal 
nemen, zodat ‘ons pareltje’ 
weer gaat glimmen.

Kamer van Koophandel
Namens de KvK gaf Dick 
Freling een toelichting op 
het onlangs onder 100 
Zandvoortse ondernemers 
gehouden benchmark on-
derzoek. De gemiddelde sco-
re van 6,7 is niet goed, maar 
ook niet slecht te noemen. 
Zandvoort scoort hoog wat 
betreft de bereikbaarheid, 
recreatieve voorzieningen en 
veiligheid, doch laag op het 
terrein van parkeervoorzie-
ningen, geschikte bedrijfslo-
caties en de gemeentelijke 
dienstverlening. Enkele sug-
gesties voor verbeterpunten 
zijn: meer hotels, de natuur-
gebieden promoten, streven 
naar meer synergie tussen 
strand, dorp, boulevard en 
trekkers als circuit, casino, 
NH en Sunparks. Daarnaast 
wordt geadviseerd te streven 
naar jaarrond kwaliteitstoe-
risme in plaats van het hui-
dige ‘van meer van hetzelf-
de’-aanbod. De missie van 
de KvK is niet voor niets: de 

Het is dus van belang dat 
u de datum dat u uw nor-
male griepprik heeft gehad, 
goed noteert. Ook de datum 
van de eerste prik tegen de 
Mexicaanse variant is weer 
van belang voor de vervol-
ginjectie, deze bescherming 
wordt namelijk met 2 injec-
ties uitgevoerd. 

Opnieuw vanwege een op-
timale bescherming mag er 
tussen de eerste vaccinatie en 
de tweede niet minder dan 3 
weken zitten. Noteert u dus 
die datum eveneens en haalt 
u ook de tweede injectie om 
goed beschermd te zijn!

Kinderen
Ondertussen is er een groei-
end aantal ouders, ook in 

dan de leeftijd van 80 ja-
rig bereikt. Hij zou graag 
meemaken wat er na hem 
gebeurt en een eventuele 
opvolger wegwijs maken 
in het wereldje van het 
omroepen. Als het gaat 
zoals hij graag zou willen, 
is volgend jaar het con-
cours in Zandvoort zijn 
laatste openbare optreden 
en hoopt hij een opvolger 
voor te kunnen stellen. 
Rond februari 2010 zal in 
overleg met de gemeente 
actie ondernomen worden 
voor het aanstellen van een 
opvolger. Dus Zandvoorters: 
ga in training!

ondernemer helpen succes-
vol te zijn.

Gemeente 
Wethouder Wilfred Tates 
haakte namens de gemeen te 
in op de diverse verbeterpun-
ten. De nadruk moet vooral 
op kwaliteit gaan liggen. Dat 
kan al door vooral de klant-
vriendelijkheid te verhogen, 
wat geen extra kosten met 
zich mee brengt. Wat het 
dagtoerisme betreft is op 
het strand duidelijk de trend 
waar te nemen, dat men er 
later heen gaat en daarna 
blijft eten. De bereikbaarheid 
wordt hierdoor vergroot. De 
Provincie steunt een plan om 
bij de watersportvereniging 
een ‘strandhaven’ te creëren. 
In 2010 komen er meer jaar-
rondpaviljoens, maar ook het 
dorp moet trachten het ver-
blijfstoerisme uit te breiden. 
Naast de LDC garage worden 
in 2015 op de Prinsesseweg 
113 extra parkeerplaatsen ge-
realiseerd. Hopelijk wordt bin-
nenkort bekend of het circuit 
meer geluidsdagen krijgt toe-
gewezen. Meer internationale 
races kunnen er tevens voor 
zorgen dat het geconstateer-
de achterstallige onderhoud 
van het Circuit Park snel aan-
gepakt kan worden. 

Sunparks 
Sunparks dat, in tegenstel-
ling tot vroeger, figuurlijk de 
hekken naar buiten heeft ge-

Zandvoort, dat zich zorgen 
maakt over de griep die in 
Nederland een aantal jonge 
kinderen blijkbaar het leven 
heeft gekost. Een paar van die 
kinderen waren al door een 
andere ziekte verzwakt maar 
naar verluidt zijn er ook jonge 
kinderen aan deze griepvari-
ant gestorven, waarbij men 
geen andere ziekte heeft 
kunnen constateren. Naar 
die gevallen wordt nog on-
derzoek gedaan. De Nationale 
Gezondheidsraad moet nog 
advies aan de minister ge-
ven of, en zo ja wanneer, 
jonge kinderen ook tegen 
de Mexicaanse griep moe-
ten worden gevaccineerd. 
Bij het ter perse gaan van de 
Zandvoortse Courant was dat 
advies nog niet bekend.
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Hoi Lonnie

We missen je nog elke dag

Je vader, moeder en familie

Via deze weg willen wij u danken voor uw blijken van 
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van 

onze moeder, schoonmoeder en oma

Catharina Louise Jansen-Merten

Uw belangstelling heeft ons goed gedaan.

M.B.V. Jansen
Lous C.C. Houpt-Jansen
C.F. Houpt
     Sophia, Charlotte en Cees Jr.

Zandvoort, 2 november 2009

31-10-2009

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte

van onze kleinzoon

Ruben Benjamin

Zoon van Sylvain en Femke, 

broertje van Ilse

Petra en Berry

De laatste van de drie oecumenische diensten in 2009 over 
‘Horen, zien en zwijgen’ is op 8 november om 10.30 uur in de 
Agathakerk. De dienst staat in het teken van ‘zwijgen’ ofwel 
‘stilte’. Er zijn veel verschillende soorten van zwijgen en uiter-
aard van stilte. Aangenaam en pijnlijk, onrustbarend en wel-
dadig. Heeft de stilte ons iets te zeggen?

De dienst is voorbereid met 
inbreng vanuit de Taizé-
werkgroep, die de afgelopen 
jaren in Zandvoort ervaring 
heeft opgedaan met stilte-
momenten in meditatieve 
vieringen. De dienst wordt 

voorgegaan door pastor Dick 
Duijves en ds. Sjaak Verwijs, 
de koren van de beide geloofs-
genootschappen verlenen 
hun medewerking aan de 
dienst. Tijdens de dienst is er 
voor kinderopvang gezorgd.

Laatste oecumenische
 dienst van 2009

opend, heeft ook lokaal aan 
Zandvoort veel faciliteiten te 
bieden. Tijdens de bedrijfs-
presentatie werd bekend-
gemaakt dat ons dorp door 
Sunparks wordt gepromoot 
met de naam ‘Zandvoort 
aan Zee’, wat veel meer 
aanspreekt. Parkdirecteur 
Boudewijn van Vilsteren 
bood Niek Meijer dan ook een 
naambord met deze toevoe-
ging aan. 

OVZ
Gert van Kuijk, voorzitter van 
de Ondernemersvereniging 
Zandvoort (OVZ), is van me-
ning dat Zandvoort goud in 
handen heeft met pluspun-
ten zoals de landschappelijke 
ligging, de authenticiteit en 
kleinschaligheid, infrastruc-
tuur, circuit en station. Ook 
hij vindt dat de klantvrien-
delijkheid hier veel beter kan, 
evenals de uitstraling van de 
winkels. Opvallend is ook dat 
de OVZ thans nog geen 100 
leden telt, terwijl dat er 20 
jaar geleden nog ruim 400 
waren. OVZ heeft vijf vragen 
neergelegd bij alle politieke 
partijen, waarop binnenkort 
antwoord wordt verwacht. 

Meest creatieve 
ondernemer
Waar een ieder de hele avond 
reikhalzend naar uitkeek, was 
de première van de uitreiking 
van de wisseltrofee voor de 
meest creatieve ondernemer 
van Zandvoort. Een tiental 
ondernemers was hiervoor 
genomineerd en de win-
naar is geworden: Greeven 
Makelaardij. Het juryrap-
port gaf aan dat dit jonge 
en dynamische bedrijf onder 
meer als eerste in de regio 
de internetverkoop bij opbod 
introduceerde. Onder luid ap-
plaus ontving Timo Greeven 
een heel fraai bronzen beeld-
houwwerk, voorstellende 
een meisje dat met haringen 
jongleert. Kunstenares Nora 
Brandt gebruikte speels ons 
dorpswapen om aan te geven 
hoe creatief mensen kunnen 
zijn. Laurel & Hardy, Paviljoen 
13 (Skyline) en Chocoladehuis 
Willemsen eindigden respec-
tievelijk op de 2e, 3e en 4e 
plaats.

vervolg - pagina 1   Griepvaccinatie
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Het winterseizoen staat voor de deur. Elders in Europa ligt al weer sneeuw. 
Zover is het hier nog niet, maar de gemeente is er toch op voorbereid. Vanuit 
een zorgplicht voor goed bereidbare wegen bij gladheid wordt gewerkt 
volgens de gemeentelijke Handleiding Gladheidbestrijding. Hierin staat 
vermeld wat van gemeentewege wordt gedaan wanneer de straten on-
begaanbaar worden. Een feitelijke opsomming van rijroutes, activiteiten, 
acties en voorzorgsmaatregelen, etcetera. Door de medewerkers van de 
gemeente wordt gestrooid, gepekeld, sneeuw geschoven en zout beschik-
baar gesteld. Wat er niet in de handleiding staat is minstens zo belangrijk: 
Als de sneeuw vrolijk neerdwarrelt verwacht de gemeente ook van de 
burger inzet en verantwoordelijkheid bij het schoonhouden van de directe 
woonomgeving. Een schep en een bezem doen dan al wonderen! Vanuit die 
gedachte houden we ook bij winterweer samen ZANDVOORT SCHOON!?
Kijk voor meer informatie op de gemeentelijke website onder het kopje 
Bestuur/beleid/nota’s plannen en rapporten.

ZANDVOORT SCHOONGEVEEGD BIJ SNEEUWVAL

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Jong heeft dat aan den lijve 
ondervonden. Hij nam een 
van de spuitbussen mee 
en gooide hem tegen een 
muur. Hierdoor ontplofte de 
spuitbus en zijn gezicht en 
jas zaten onder de verf. “Het 
is echt troep, je krijgt het 
niet eens normaal van zijn 
gezicht en zijn kleding af”, 
mailt de familie naar onze 
redactie. De vraag is nu wie 
hiervoor aansprakelijk is. Ze 
hopen dat met deze klacht 
de gemeente beter toezicht 
gaat houden op zowel het 
skateplein als de graffiti-
spuiters, want blij zijn ze er 
niet mee.

Winter parkeren
Elk jaar is Zandvoort gastvrij 
naar zijn toerist en kan men 
van 1 november tot 1 maart 
weer gratis parkeren op de 
boulevards. Tenminste? Dat 
geven de bordjes aan die op 
de boulevards staan. Echter 
ook dit jaar viel 1 november 
op zondag en tja dan wor-
den er nog geen hoezen 
over de parkeermeters ge-
plaatst. Zelfs maandag 2 
november was de parkeer-
situatie nog ongewijzigd. 
Zou het betekenen dat de 
bezoekersvriendelijke geste 
van de gemeente gaat ver-
anderen?

Nieuw kinderboek
Van de Zandvoortse on-
derwijzer Gerard van de 
Laar, beter bekend als de 
schrijver Gerard Delft, komt 
binnenkort zijn tiende kin-

derboek uit. Zijn kinder-
boeken zijn veelal voor de 
leeftijdscategorie 4+ en 
6+. Sinds 2007 kwamen 
er twee spannende boe-
ken voor de leeftijd 11+ bij: 
het Zwaard van Kristal en 
de Draak van Kristal. In 
november is het boek 
Willem en de luchtridders 
te koop en is bedoeld voor 
de middenbouw (9+). Het 
verhaal houdt de lezer van 
het begin tot het eind in 
spanning.

Doe mee
Niet alleen volwasse-
nen zijn op 8 november 
welkom tijdens de actie-
wandeltocht in de Am-
sterdamse Water lei ding-
duinen. Ook de kinderen 
worden uitgenodigd om 
verkleed of geschminkt 
als dier naar de Oase in 
Vogelenzang te komen 
waar de wandeling om 
13.00 uur start. Ook de 
jonge Haarlemse kunste-
naars Luciënne Tomesen 
(schrijfster/illustratrice) 
en Guy Renardeau (com-
ponist/musicus) zijn aan-
wezig. Zij hebben zich in 
de beroemde prentenboe-
ken met muziek-CD serie 
laten inspireren door de 
schitterende natuur in de 
AWD. Luciënne loopt op 
8 november mee als na-
tuurgids voor kinderen en 
heeft voor elk kind na af-
loop een kleine verrassing 
als herinnering. En als het 
weer het toelaat, speelt 
Guy voor de kinderen, live 
op de akoestische gitaar, 
het lied Bijtje uit de TV-
clip ‘Mèh’ ! Doe mee, het 
wordt een bijzonder dag. 
Verzamelen: bij de ingang 
van De Oase. Meer infor-
matie en de route zijn te 
vinden op www.natuur-
belangawd.nl/aktiewan-
deling.

Op naar Mali

Maandagochtend zijn de 
Zandvoorters die deel-
nemen aan Expedition d’ 
Eau vanaf café Anders in 
de Haltestraat vertrokken 
voor hun grote avontuur. 
Met drie auto’s gaan zij 
twee waterpompen naar 
de binnenlanden van Mali 
brengen. De pompen wor-
den aangedreven door 
zonne-energie en kunnen 
eventueel bij mankemen-
ten ter plaatse gerepa-
reerd worden omdat er al 
een aantal geïnstalleerd 
zijn. De auto’s, waarmee 
de expeditieleden naar 
Mali toe rijden, laten zij 
achter als lesmateriaal 
voor de technische school 
ter plekke. Aan het einde 
van deze maand keren zij 
per vliegtuig terug naar 
Nederland. 

Graffitispuiters
Een skateplein is natuur-
lijk helemaal leuk voor 
kinderen. Nu staat er ook 
nog, door de inbreng van 
een paar jongeren, een 
legaal graffetibord en dat 
brengt blijkbaar proble-
men met zich mee. Want 
als de graffitispuiters hun 
spullen niet opruimen, 
er schijnen nu regelma-
tig gemiddeld 7 tot 8 
‘lege’ spuitbussen na een 
‘spuitsessie’ rondom het 
pleintje te liggen, gaan 
kleine kinderen daarmee 
spelen. Die zien uiteraard 
het gevaar ervan niet in. 
De zoon van de familie De 

Zondag 8 november, 
v.a. 15.00 uur 

Gezellige Amsterdamse middag 
Zoals het vroeger was, met Amsterdamse muziek 

en lekkere hapjes.
 

Tevens voor uw receptie of feest

Spreekuur KNO-arts
Huis in de Duinen

Dr. E.B.J. van Nieuwkerk

Woensdag 13.30-16.00 uur

H. Heijermansweg 73
Uitsluitend op afspraak 023-5736845

Wij zijn even met vakantie.

Vanaf 27 november bent u

weer van harte welkom.

Passage 46-48, 2042 KV Zandvoort
www.eetcafe-boomerang.nl

Tel. : 023-5719213 / 06-54616830

Sm
ulh

ouse Allessandro3 gangen 
keuze menu €7,50

soep
garnalencocktail

 
zalm in witte wijn saus

sudderlapjes 
met verse groente salade patat of 

aardappelpuree
 

dessert 
vrijdag, zaterdag en zondag superstunt 

de hele dag vers gebakken
5 oliebollen met rozijnen € 2,50

5 appelbeignets € 3,75 
Wij zijn de gehele winter geopend 

7 dagen per week

Smulhouse Allessandro 
Boulevard Barnaart 8 - Zandvoort  

Tel.:0681307330 

BY CHRIS KUIN

driegangenmenu voor € 28,50 
 Pastrami

 gerookte runderbil met een roquefortdressing
of

Zalmtartaar
met gerookte heilbotsnippers

iii
Lamsboutje gestoofd

met een jus van tijm, rozemarijn en knoflook
of

Kabeljauw uit de oven
 met rode pesto en mozzarella 

iii
Dame Blanche

vanille ijs met chocoladesaus

 Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

www.restauranthugoos.nl

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Seniorenmenu: € 7,00
Ma 09-11 Macaroni à la Harocamo.
Di 10-11 Zalmfilet met aardappelpuree en wortelen.
Wo 11-11 Zuurkool met worst.
Do 12-11 Kipfilet met frites en bloemkool.
Vr 13-11 Scharretjes met gebakken aardappelen en bonen.
Za 14-11 Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool.
Zo 15-11 Nasi met 1 stokje saté en een gebakken ei.

Vanaf heden zijn wij woensdags gesloten.
Wilt u wel gebruik maken van het 

woensdagmenu dan graag op dinsdag meebestellen.

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur 
of eventueel tussen 16.00 en 17.30 uur.  U kunt ook een 
plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de Zandvoort-
Pas, dan krijgt u een toetje gratis.

Brasserie restaurant Harocamo
Kerkstraat 14  |  023-5712102

Werk mee… aan de glimlach van onze gasten!

Parttime Medewerkers Schoonmaak
Wij zoeken iemand die:
•	 Er voor zorgt dat onze bungalows steeds weer schoon zijn  
 en dat de eerste indruk van ons park optimaal is.
•	 Op zoek is naar een parttime baan voor iedere maandag
 en/of rijdag tussen 10.00 en 15.00 uur. 
•	 Zelfstandig is en gevoel voor orde en netheid heeft. 
•	 De Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift.

Parttime Medewerkers Horeca
Wij zoeken iemand die:
•	 Flexibel en gastvriendelijk ingesteld is.
•	 Enige ervaring binnen de horeca heeft. 
•	 Het geen probleem vindt om het weekend te werken. 
•	 Engels beheerst en bij voorkeur ook de Duitse taal.

Parttime Gediplomeerde Medewerkers Zwembad
Wij zoeken iemand die:
•	 Het leuk vindt om toezicht te houden. 
•	 In het bezit is van een A en B zwemdiploma en 
 een zwemleider A diploma. 
•	 Flexibel inzetbaar is, enthousiast en een aardig woordje 
 Engels en Duits spreekt.
Een conditietest is een onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Wij garanderen je leuk en afwisselend werk in een dynamische 
omgeving met veel leuke collega’s en zon, zee en strand om de 
hoek. Daarnaast bieden wij een goed arbeidsvoorwaardenpakket 
en leuke, gunstige personeelsaanbiedingen. 
Ben je enthousiast en wil je bij ons komen werken? Stuur dan 
een korte motivatie met je CV naar: werkenbijzandvoortaan-
zee@sunparks.com Voor vragen kan je contact opnemen met 
de afdeling recruitment op het telefoonnummer 023-5741417

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort 
Jeroen en Bart Schuitenmaker Tel.: 023-8223780
Maandag en dinsdag gesloten.

Het Genootschap Oud Zandvoort organiseert op vrijdag 
6 november in De Krocht voor haar leden de presentatie 
‘Edo van Tetterode, beeldhouwer en Zandvoort promotor’, 
verzorgd door Ankie Joustra-Brokmeier. Na de pauze is het 
tijd voor deel 11 uit de serie ‘Zandvoort gefilmd in de vorige 
eeuw’, waarin Cor Draijer de aanwezigen meeneemt naar 
vroegere tijden.

Edo van Tetterode aan het werk bij zijn huis aan de Brederodestraat, 
foto: bld08814, archief GOZ

Genootschapsavond in De Krocht

Na de succesvolle grap van 
Edo van Tetterode over het 
aangespoelde beeld dat van 
Paaseiland afkomstig zou 
zijn, deze grap haalde alle 
landelijke kranten en tele-
visie, werd het Nationaal 1 
April Genootschap opge-
richt. Vanaf 1963 reikte dit 
genootschap ieder jaar een 
bronzen Loeres uit voor de 
beste grap van het afgelo-
pen jaar. Na het overlijden 
van Edo  van Tetterode in 

1996 zijn de activiteiten van 
de organisatie gestaakt en 
is het genootschap opge-
heven. 

Het Genootschap Oud 
Zandvoort mocht een kijkje 
nemen in het privéarchief 
van de familie Van Tetterode 
en heeft uit de enorme hoe-
veelheid materiaal een bij-
zondere presentatie samen-
gesteld. Edo van Tetterode 
was “begeistert” door het 

Paaseiland en de daar aan-
wezige beelden. 

Bijzondere momenten zal 
Draijer laten zien zoals die 
van de opgesloten jongen in 
de kluis in het gemeentehuis, 
unieke beelden uit 1937 van 
de Zandvoortse ‘redboot’, 
een aangespoeld zeehond-
je dat als drenkeling wordt 
binnengebracht, een ‘rondje’ 
Zandvoort vanaf de oude 
watertoren in 1938, schit-
terende filmbeelden van de 
Noordboulevard met de zo-
genaamde Mosterdhuizen, 
de aankomst van de 
blauwe tram op de krui-
sing Haarlemmerstraat/
Kostverlorenstraat, het 
‘A-team’ tijdens de American 
Sunday en diverse andere 
onderwerpen. 

De zaal is open vanaf 19.15 
uur en het programma be-
gint om 20.00 uur. Toegang 
is gratis voor leden van het 
Genootschap. De Belbus 
rijdt deze avond naar De 
Krocht en mocht u nog geen 
lid zijn, dan kunt u ter plekke 
lid worden. Op speciaal ver-
zoek van de ANBO wordt de 
film herhaald op zaterdag 
7 november, aanvang 14.00 
uur. Hiervoor zijn nog plaat-
sen beschikbaar.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld
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evenementen agenda
7 Natuurwerkdag - De Zandwaaier 

(Zeeweg, Overveen) 09.00-15.00 uur
7 Zandvoort 500 - 500 km race (WEK), Circuit 

Park Zandvoort   
8 Jazz in Zandvoort - De Krocht, 
 aanvang 14.30 uur, € 15,-
8 Oecumenische dienst - De laatste van drie 

oecumenische diensten in 2009 over ‘Horen, 
zien en zwijgen’. Agathakerk, aanvang 10.30 
uur. Thema is ‘zwijgen’ ofwel ‘stilte’.

8 Amsterdamse middag - Sfeer, zoals het vroeger 
 was. In Het Wapen, aanvang 15.00 uur
8 Jazz café - Spoor 5 bij café Alex, 

aanvang 17.00 uur
10 Zandvoortse Postzegelclub - Clubavond, 
 in Pluspunt, aanvang 19.00 uur
14 De Babbelwagen - Documentaire Zandvoort, Zon 

& Zee door Thys Ockersen. Aanvang 20.00 uur
14 Tapasweken - Start van 3 weken lang tapas-

gerechten bij café Koper. Aanvang 20.00 uur
15 Stand-up comedy - Roué Verveer en Murth 

Mossel in theater van Circus Zandvoort
15 Intocht Sinterklaas - De goedheiligman 

arriveert deze zondag in Zandvoort
15 ‘Forellen’ concert - Klassiek concert, 
 Protestantse kerk  
15 Jazz café - 7 mans funky jazzband Leo’s
  drugstore bij café Alex, aanvang 17.00 uur

nov

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Het is promotor en drummer Menno Veenendaal opnieuw 
gelukt om een spetterend concert in café Oomstee te ver-
zorgen. Dit keer maakte hij deel uit van de band rondom 
zangeres Yvonne Weijers en die combinatie zorgde voor 
een overvol café.

Alzheimer Nederland werkt al 25 jaar aan een betere kwa-
liteit van leven van mensen met dementie én hun naasten. 
Van maandag 9 tot en met 14 november is de jaarlijkse col-
lecte waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor weten-
schappelijk onderzoek, hulp en belangenbehartiging. 

De Protestantse kerk aan het Kerkplein organiseert op 7 
november weer een gezellige bazar in de kerk en in het 
jeugdhuis. De bazar is een jaarlijkse traditie.

Op zondag 8 november organiseert Stichting Jazz in Zand-
voort in De Krocht om 14.30 uur een fantastisch jazzoptreden 
van Ben (Benjamin) Herman met begeleiding van het be-
kende Trio Johan Clement. Jazzmusicus Ben Herman (1968) 
is vooral bekend als altsaxofonist speelt ook C-melody saxo-
foon en dwarsfluit en is bandleider van New Cool Collective. 

Sinds kort heeft Zandvoort er een nieuwe schrijfster bij. Van-
daag, 5 november, wordt het eerste boek van Din Droomge-
zel ten doop gehouden. Het boek, genaamd Droompoort, is 
een sciencefiction verhaal waarin zij 5 jaar lang haar dromen 
in verhaalvorm heeft opgeschreven. De jonge Zandvoortse is 
best een beetje zenuwachtig.

Yvonne Weijers

Yvonne Weijers groeide op 
met de muziek van de ja-
ren zestig. Op haar negende 
jaar leerde zij zichzelf al 
gitaar spelen en daarmee 
begeleidde ze de liedjes die 
zij graag zong. Na experi-
menteren met diverse stij-
len creëerde zij een eigen 
geluid, waarin de bossanova 
een hoofdrol kreeg. Haar 
huidige repertoire is hieruit 
ontstaan en gecombineerd 
met de voor haar stem zo 
passende jazznummers. De 
bossanova was haar ingang 

Er zijn in Nederland ruim 
230.000 mensen met de-
mentie en dat aantal groeit 
de komende jaren sterk. Nu 
al heeft 1 miljoen mensen da-
gelijks te maken met demen-
tie als patiënt of als naaste. 
De belangrijkste en meest 
bekende oorzaak van demen-
tie is de ziekte van Alzheimer. 
Al deze cijfers betekenen dat 

Deze verkoopdag is onge-
veer 25 jaar geleden ge-
start door enkele mensen 
die voor bijzondere dingen 
geld wilden inzamelen. De 
kerk is omgetoverd voor 
een groot verkoopfeest 
met huisgemaakte taarten 
en hapjes, zelfgemaakte 
kerstkaarten, boeken en 
nog veel meer aan diverse 

Ben Herman speelde voor 
het eerst saxofoon toen hij 
12 jaar oud was en begon 
op zijn 13e professioneel te 
spelen. Op 17 jarige leeftijd 
speelde hij voor het eerst op 
het North Sea Jazz Festival. 
Hij studeerde aan het con-
servatorium van Hilversum 
waar hij in 1991 cum laude 
afstudeerde. Hij was dat 
jaar de enige Europeaan 
die geselecteerd werd 
voor de Thelonious Monk 
Competition en studeerde 

Het is een interessant ver-
haal, spannend, maar ook 
komisch en herkenbaar voor 
de dromers onder ons! Een 
uitzonderlijk avontuur staat 
huismus Dihren te wachten, 
die grotendeels eenzaam 
door het leven gaat. Toch 
is haar leven zeker niet als 
saai te omschrijven. Ze gaat 
graag op in haar gedachten 
en in haar dromen. Kunnen 
dromen werkelijkheid wor-
den? En als dat zo is, zouden 
wij hier dan vrijwillig voor 

Weer spetterende jazz 
in café Oomstee

Zorgen over Alzheimer  

Bazar in Protestantse kerk

Jazzoptreden Ben Herman 
in De Krocht

Nieuwe schrijfster 
in Zandvoort

tot de jazz. Yvonne Weijers is 
dan ook in beide genres sterk 
en dat bleek vorige week vrij-
dag in Oomstee. Met verve 
gezongen nummers en een 
bijkans perfecte begelei-
ding zorgden ervoor dat de 
jazzliefhebber helemaal 
aan hun trekken kwamen. 
De eerstvolgende jazzavond 
in Oomstee is op vrijdag 13 
november aanstaande. Wie 
Veenendaal dan zal laten 
optreden is bij het ter perse 
gaan van deze Zandvoortse 
Courant niet bekend.

we ons terecht zorgen ma-
ken over deze ziekte, vooral 
omdat ongeveer 12.000 
mensen met dementie jon-
ger zijn dan 65 jaar. Een zorg 
die jaren achtereen, soms 
24 uur per dag, wordt vol-
gehouden. Daarom beveelt 
Alzheimer Nederland de col-
lecte  van 9 t/m 14 november 
van harte bij u aan.     

attributen. Ook is er op di-
verse tijdstippen een loterij 
met gulle bijdragen van de 
Zandvoortse ondernemers. 
Nieuw dit jaar, verdeeld 
over de hele dag, is een 
modeshow met kleding die 
zelf meegenomen wordt of 
is uitgezocht bij een kraam. 
Iedereen is van 9.30 uur tot 
16.00 uur welkom.

tevens aan de Manhattan 
School of Music in New 
York. In 1994 richtte hij een 
achtkoppige band New Cool 
Collective op met invloeden 
uit de jazz, soul en latinmu-
ziek. Hij componeert voor 
deze band en de grotere 
New Cool Collective Big 
Band de muziek. Herman 
speelde samen met onder 
meer Candy Dulfer, Wouter 
Hamel, Trijntje Oosterhuis 
Saskia Laroo en nog vele 
andere.  

kiezen? Samen met haar 
familie, vrienden, kennis-
sen, haar hond en andere 
wezens, zal Dihren tijdens 
haar avontuur eens flink 
wakker geschud worden. 

Het debuut van Droomgezel 
wordt gevierd met een of-
ficiële presentatie om 19.30 
uur in café Fier. Het boek is 
te bestellen bij iedere boek-
handel onder ISBN-nummer 
978-94-6089-060-4. De 
prijs is € 16,95.

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

10 november 2009 zal
Music Store Zandvoort
i.v.m. de grote release van

Call Of Duty
Modern Warfare 2

‘s nachts van 00.00 tot en met 00.30 uur
speciaal opengaan met stuntprijzen voor

Xbox360 en
Play Station 3: € 54,99

PC € 47,99

Reserveer nu!

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921

e-mail: aacken@ziggo.nl

Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Francis Salon Belleza
Unieke aanbieding bij 
Salon Belleza Francis

Gezichtsbehandeling ‘luxe’, nu voor maar € 42,50
Deze behandeling bestaat uit: reiniging, peeling, huidonzuiverheden 
verwijderen, epileren, gezichts- hals- nek- en decolleté massage. 
Als afsluiting een dagverzorging.
*alle producten worden aangepast aan uw huidtype*
Kijk voor meer informatie en 
de nieuwste behandelingen op:
www.salonbellezafrancis.nl
Bel nu voor het maken van een afspraak!
Tel. 06-10063107
 (Deze aanbieding is geldig tot de maand december)

Ook voor een
weekend bloemetje!

Specialist voor al uw bloemwerken.

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Het leukste cadeau van het jaar!

ZANDVOORT, ZON & ZEE
documentaire van Thys Ockersen

DVD (€ 14,95) te koop bij Bruna Balkenende,

HEMA koffiecorner, Zandvoorts Museum,

Music Store en BP station Van Lennepweg.

Afgelopen zondag werd het onverwachts toch erg druk bij 
de rommelmarkt in De Krocht. Het leuke initiatief, dat helaas 
niet meer bij Pluspunt in Nieuw-Noord onderdak kan vinden, 
beleefde in de nieuwe locatie een onverwachte opleving. 

Alle zalen van De Krocht, zelfs 
de garderoberuimte, waren 
ingericht voor ontvangst van 
vele bezoekers, die in heerlijk 
ontspannen sfeer iets van 
hun gading probeerden te 
vinden. En centraal in het hele 
gebeuren stond de gastvrije 
bar met koffie en drankjes en 
desnoods de noodzakelijke 

Veel belangstelling 
voor rommelmarkt 

hapjes om het lang te kun-
nen uithouden. Zeker is dat 
de nieuwe locatie voor velen 
een leuke plaats is om elkaar 
te ontmoeten. Gezien de vele 
positieve reacties is besloten 
om 13 december een vervolg 
te maken. Dan zal de rommel-
markt, wederom in De Krocht, 
geheel in kerstsfeer zijn.

U wilt wel de lusten maar niet de lasten van uw makelaar?
Een woning verkopen is samenwerken, ook op financieel gebied.

Zo ontvangt u van ons geen tussentijdse rekeningen, maar financieren wij alle in overleg 
gemaakte (advertentie) kosten voor. 

De verkoop van uw woning is immers onze (financiële) zorg!
Trendmark Makelaardij, een fundamenteel verschil!

Bel voor meer informatie 023-5734712 of surf naar www.trendmark.nl 

Flexibel
Enthousiast

Klantgericht
Persoonlijk
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door Erna Meijer

Ook deze week aandacht voor een bedrijf, dat sinds dit jaar in Zandvoort actief aan de 
weg timmert. Dorpsgenoten Leo Groenestein en Peggy Schouten profileren zich al sinds 
2007 als een no-nonsense, onafhankelijk financieel dienstverlener in de regio. Hierbij 
hebben zij veel ervaring opgedaan, die zij nu ook in ons dorp aanbieden. 

Persoonlijke service staat 
voorop, maar natuurlijk 
ook een professioneel, eer-
lijk en realistisch advies. 
Peggy: “Leo is erkend hypo-
theekadviseur en heeft het 
HBO-diploma hypothecai-
re planning. Eén van onze 
speerpunten is dat wij de 
klant centraal stellen. Dat 
houdt in dat ons advies ver-
der gaat dan de hypotheek 
alleen, maar gericht is op 
de financiële toekomst van 
de klant, ook op juridisch en 
fiscaal gebied. Hierbij han-
teren wij als uitgangspunt 
de persoonlijke situatie 
en toekomstplannen en –
wensen van de klant.” Leo 
vult haar aan: “We helpen 
de klant met het vinden 
van de juiste balans tus-
sen zekerheden en risico’s. 
Hierbij kan je bijvoorbeeld 
denken aan het kiezen van 
een rentevaste periode. 
Enerzijds kan je de gok ne-
men dat over 5 jaar de rente 
lager staat, anderzijds heb 
je over 10 jaar misschien 
studerende kinderen, wat 
hogere lasten met zich 
meebrengt. Daarnaast zijn 
wij op de hoogte van alle 
regelingen voor starters op 
de woningmarkt.”

Groenestein & Schouten Financiële Diensten

Zoals eerder gezegd hebben 
Groenestein & Schouten 
geen financiële bindingen 
met verzekeringsmaat-
schappijen of geldver-
strekkers en zijn zij, door 
aangesloten te zijn bij  in-
kooporganisaties, volledig 
vrij in het nemen van de 
beste keuze voor u persoon-
lijk. Zij bieden alle verzeke-
ringen onder één dak en 
willen graag uw centrale 
aanspreekpunt zijn voor 
niet alleen hypotheken en 
schade- en inkomensverze-
keringen, maar ook advies 
op het gebied van pensioe-
nen, arbeidsongeschiktheid 
en sparen/vermogensvor-
ming. Via een persoonlijk 
maatwerkplan willen zij 
samen met de klant wer-
ken aan diens ‘financiële 
gezondheid’. 

Een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of op het kantoor 
is vanzelfsprekend moge-
lijk. Te uwer geruststelling: 
Groenestein & Schouten 
Financiële Diensten staat 
garant voor een goede 
dienstverlening en voldoet 
aan alle regels en voorwaar-
den, zoals deze gesteld zijn 
in de Wet financieel toe-

zicht (Wft). Zij willen door 
transparant zaken te doen, 
ook  door duidelijk vooraf 
met de klant af te spreken 
op welke wijze hun belo-
ning geregeld wordt, probe-
ren alle vooroordelen over 
deze branche te weerspre-
ken. “In deze lastige tijd met 
de toestanden bij de DSB 
Bank en AFAB, komt ons 
beroep helaas een beetje 
in een negatief daglicht te 
staan”, zegt Schouten.

In november en december 
is er een speciale actie bij 
Groenestein & Schouten. 
Zij bieden aan samen met 
u uw gehele verzekerings-
pakket door te nemen en 
indien er besloten wordt 
tot oversluiting, ontvangt 
u een dinerbon voor twee 
personen voor een drie - 
gangen keuzemenu bij 
Riche aan Zee ter waarde 
van € 55.

Groenestein & Schouten, 
R. Ketellapperstraat 18, 
tel. 023-5718731 of 06-
19606766. De website 
www.gsfinancielediensten.
nl wordt de komende tijd 
flink uitgebreid en later ook 
interactief.

 
Zandvoort

Trompstraat 11 

Hoe werkt Bieden en wonen?
1) Bezichtig de woning
2) Inschrijven bij 
 Greeven Makelaardij
3) U ontvangt een inlogcode
4) De internetverkoop 
 bij opbod start
5) U koopt uw droomhuis voor 
 een transparante prijs!!

OPEN HUIS I.V.M. INTERNET VERKOOP BIJ OPBOD!

UNIEKE 

KANS!

Greeven Makelaardij o.g. 
Louis Davidsstraat 15 
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 
www.greevenmakelaardij.nl

Deze sfeervolle en goed onderhouden 2-onder-1-kap 
bungalow beschikt over een woonkamer met open 
haard en open keuken met bar, 3 ruime slaapkamers, 
een moderne badkamer met ligbad, badkamermeuble-
ment en toilet en een grote achterkamer in gebruik als 
eetkamer en atelier. Alle ruimtes lopen speels in elkaar 
over. Het perceel biedt ook nog ruimte voor een flinke 

tuin met 2 TERRASSEN en een gezellige PATIO. Aan de voor-
zijde oogt deze woning bescheiden, maar eenmaal binnen 
wordt u verrast door de ruimte..

• Prachtige locatie; strand, zee, recreatie mogelijkheden te over;
• Dichtbij station en tegenover bushalte;
• Parkeren d.m.v. vergunningstelsel ook voor uw bezoeker;
• Zuinige c.v., dubbelwandig glas isolatie;
• Woonoppervlakte ca. 135m2, perceelgrootte 297m2;
• Zie voor digitale plattegronden www.greevenmakelaardij.nl.

Kijkdagen:
Donderdag 5 november a.s. van 19.30 tot 20.30 uur
Zaterdag 7 november a.s. van 11.00 tot 13.00 uur
Internetverkoop vindt plaats op donderdag 12 november a.s. om 17.00 uur.

oude vraagprijs: 
€ 389.000 = k.k.
Nieuwe VANAFPrIJS: 
€ 299.000,= k.k.  

Gekozen tot de meest 

creatieve ondernemer 

van Zandvoort

Wekelijks de krant 
lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Inderdaad, het was oprecht genieten dinsdagavond in de 
Agatha kerk. Het Neva ensemble, een kleine groep musici 
uit het Russische Sint Petersburg, was al voor de negende 
keer in de Agatha kerk voor een concert. Het is onderdeel 
van hun toer door Nederland die circa 4 maanden in be-
slag neemt. 

Het Russische ensemble in de Agatha kerk

Genieten van Neva ensemble!

door Joop van Nes

Het koor is gespecialiseerd 
in gezangen uit de Russisch 
Orthodoxe kerk, die voor de 
pauze allemaal a capella 
ten gehore werden ge-
bracht. Na de pauze ston-
den er volksliederen, licht 
klassieke liederen en een 
aantal aria’s uit Russische 
opera’s op het programma. 
Hierbij was pianobegelei-
ding en vond er een aantal 
verkleedpartijen plaats.

Emotie
Koude rillingen kregen de 
toehoorders van met name 
het Ave Maria volgens de 
Italiaanse componist C. 
Cassini, vlak voor de pauze. 
Het werd met veel emotie, 
dramatiek, overtuiging en 
gevoel voor timing gezon-
gen door de alt/mezzoso-
praan Ekaterina Alabina. 
Zij studeerde zang aan 
de Russische Nationale 
Hogeschool met een zes-
jarige vervolgstudie zang 

aan het beroemde Rimsky-
Korsakov Conservatorium 
in St. Petersburg. Een vrouw, 
waarvan een van de heren uit 
het publiek zei: “Zij stond er 
in eerste instantie bij alsof 
ze even een klein beetje mee 
mocht doen. En dan komt die 
solo en vult dat ‘kleine mei-
sie’ (op zijn Zandvoorts, red.) 
de hele kerk met een prach-
tige warme en zeer krachtige 
stem. Ongelooflijk!” Ze kreeg 
dan ook terecht een daverend 
en langdurig applaus van de 
kenners in de kerk die overi-
gens, waarschijnlijk vanwege 
de klimatologische omstan-
digheden, helaas maar voor 
de helft gevuld was.

Bezoek meer dan waard!
Ook na de pauze was er op 
muzikaal gebied veel te ge-
nieten maar het moet ge-
zegd: het eerste gedeelte 
maakte de meeste indruk 
bij het publiek. Het concert 
werd afgesloten met het be-
roemde ‘Kalinka’, dat dirigent 
Vladimir Matygulin, met zijn 
schitterende countertenor-
stem, met verve bracht. Het 
concerten was gratis toegan-
kelijk alleen was er na afloop 
een collectie voor het onder-
houd van het ensemble. Het 
was absoluut een bezoek 
meer dan waard!

Sporen uit het verleden

Deze weken staat de rubriek in het teken van 
de gevelstenen van beeldhouwer Edo van Tette-
rode. De gevelsteen van deze week heeft hij spe-
ciaal gemaakt voor zijn oom André Vulsma. Zijn 
motivatie bij ‘Vulsma ter zee’ is: “Er zijn genoeg 
beelden van beroemde mensen maar te weinig 
van sympathieke mensen, en dat mag ook wel 
eens gebeuren.”

André Vulsma, poffertjesbakker in ruste, eindigde altijd hoog in de bridgeclub, damde 
en schaakte alle partijen van Karpov na. Maar zijn meest opmerkelijke hobby was het 
garnalenvissen. Als het weer maar even geschikt was, trok hij er met zijn schepnet 
op uit. In 1984 vond neef Edo van Tetterode het tijd worden om zijn oom te verrassen 
met een zelfgehakte gevelsteen. De steen, van Vaunon (Franse kalksteen) stelt een 
garnalenvisser voor in actie, die onder andere een rode roos opvist. Daarboven
een gouden zon. De tekst eronder, “Vulsma ter zee”, is, evenals de zon, met 23 karaats 
bladgoud verguld. Het beeldhouwwerkje, met een afmeting ‘en reliëf’ van 40x40 cm 
en circa 6 cm dik, is nog steeds in de gevel van de Brederodestraat 80 te vinden.

tekst en foto’s Nel kerkman
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Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
 Tel/Fax 571 31 72  

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend. 

Rep-it, to taal service 
voor computergebruikers. 

023-5719666 of 
06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Klussenbedrijf Rico. 
Voor al uw kleine 
klussen in en om 

het huis. Redelijke prijs. 
Voor info: 

06-1423 2051  
.........................................................

Beautysalon MYRNA 
Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 
Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 
Tel. 5720108 

of 06-48318230
.........................................................

Het Pakhuis 
een kring  loopwinkel 

waar van alles te koop 
is! Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 
en van kleding tot boe-

ken. Kennemerweg 6 
Zandvoort (voormalige 

TZB kantine) De winkel is 
geopend op don-vrij-zat 

10-17 uur. Info: 06 - 53693409
.........................................................

Wie wil mij eens in de 
14 dagen helpen in de 

huishouding. 2 uur voor 
€ 25,-. Tel. 5719020

.........................................................
Inboedelverkoop. 

Open huis zat. 7 nov. 
Van 11-17 uur, Burg 

Nawijnlaan 118. Info: 
06-2955 7578

ZANDKORRELS
Te koop: 

winterbanden. Michelin 
Radial 195/65R15 op 4-gaats 

velgen. 1 winter gebruikt. 
Setprijs: € 135,-. 

Tel. 06-46046026
.........................................................

God zegt: 
“Weet dat ik je zal ge-
nezen, en je ziekte en 

wonden helen” (de 
Bijbel:Jeremia 30:17). 

Gebed nodig?” Mail Huis 
van Gebed Zandvoort: 

gebed-zandvoort@
hotmail.com

.........................................................
Te huur: 

Zomerhuis in Zandvoort. 
Inclusief gas/water/elek-

tra. € 650,- per maand, 
1 maand borg. 

Geen huisdieren. Bob 
Kluft, tel. 06-29527140

.........................................................
Te huur: 

appartement 1-2 pers. 
in centrum Zandvoort. 

1 woonk. 1 slaapk. 
keuken/douche/toilet. 
Groot balkon op zui-

den. Geen huisdieren. 
Per direct. € 750,- p.m. + 
borg. Tel. 06-53344660

.........................................................
Te koop: 

Garnalennet (Zaan). 
2,5 breed - 4,5 lang. 120 

m. nylon lijn op rail. 
Slechts € 200,-. 

Bob: 06-5152 0636
.........................................................

 Te koop: 
garage in centrum van 
Zandvoort. Prijs n.o.t.k. 

Inl. 06-2231 9324
.........................................................

Te huur: 
opslagruimte. 2 units, 

oppervlakte 25m2 
per unit. Prijs: € 250,- 
per unit per maand. 

Contact: 06-5376 4321
.........................................................

Gezellige bridgeclub 
zoekt nieuwe leden. 

Woensdagmiddag van 
13.00 tot 15.00 uur. Info bij 

Ans Gelsing, tel. 5713196
.........................................................

Uggs laarzen new. Grijs 
en zwart met knoop op 
zij. Mt. 39-40. Samen € 

300,-. Met verzorgingsset

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Najaarsbeplanting
Bloeiende violen

Bemesting

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
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Begroting in één Oogopslag

Is Zandvoort de goedkoopste/duurste in de regio?

Acht programma’s. Wat houden ze in?

Hoe vallen de lokale heffingen uit?

Meer weten?
Op deze pagina’s leest u in vogelvlucht de plannen 

van de gemeente Zandvoort voor 2010. De complete 

begroting vindt u op www.zandvoort.nl, zoek op 

‘programbegroting 2010’. Bij alle artikelen 

staat het nummer en de naam van het 

programma waaronder de maatregelen 

vallen. Zo kunt u gemakkelijk meer te 

weten komen over onderwerpen 

die u interesseren.

speciale bijlage

Op 10 en 11 november 
vergadert 

de gemeenteraad 
over de begroting



programma 1
 Maatschappij en zorg

2010: zorgen om Zandvoort?
Door de economische crisis zullen er in 2010 misschien 
meer Zandvoorters een beroep moeten doen op de bijstand 
en andere voorzieningen. De gemeente is hierop voorbereid. 
De gemeente draagt ook in economisch onzekere tijden 
zorg voor kwetsbaren in het dorp. De gemeente wil men-
sen die te maken hebben met de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning stimuleren, ondersteunen en faciliteren. 
Het beleid wordt in 2010 verder uitgewerkt. Denk aan plan-
nen voor jeugd en jongeren, mantelzorgers en vrijwilligers. 

Er zijn eind 2009 nieuwe contracten gesloten met instel-
lingen die huishoudelijke hulp leveren. De kosten worden 
hoger, mede omdat er afspraken gemaakt zijn om de  
kwaliteit verder te verhogen. 

In 2010 zijn er ook onderhandelingen voor een nieuw con-
tract met een leverancier van rolstoelen en overige voorzie-
ningen voor gehandicapten. Ook bij die onderhandelingen 
is het doel: zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening 
voor een aanvaardbare prijs. 

Begroting 2010 

De begroting bestaat uit de beleidsbegroting 
en de financiële begroting en is onderverdeeld 
in 8 programma’s. Hierin staat beschreven wat 
de ontwikkelingen zijn en wat de gemeente 
per taakveld gaat doen.

Zandvoortse college presenteert een sluitende begroting 
met een positief meerjarenperspectief

De zorg voor de volksgezondheid, het bestrijden van over-
gewicht, bevorderen van lichaamsbeweging, kortom: voor 
een gezonde leefstijl. Maar bijvoorbeeld ook het voorlich-
ten over een gezonde wijze van zonnebaden, krijgt in 2010 
volop aandacht. Begin 2010 zal een nota lokaal gezond-
heidsbeleid worden gepresenteerd met een meerjarig 
actieprogramma. 

programma 2
 Wonen en leefomgeving

Mooi wonen, goed leven
Een opknapbeurt voor de straten en riolering van de 
Koninginnebuurt; een fietspad in de Frans Zwaanstraat 
en het uitvoeren van de plannen voor de openbare ruimte 
bij het Louis Davids Carré. Dit is een kleine greep uit de vele 
projecten die in 2010 starten of verder gaan. De gemeente 
streeft naar goede wegen, veilige speelplaatsen en meer 
groen in onder andere het centrum.

Aanleg en onderhoud van groen krijgt ook in 2010 veel aan-
dacht. Op diverse plekken worden de groenvoorzieningen 
gerenoveerd; verouderde plantsoenen worden op de schop 
genomen. Het succesvolle project “Zandvoort schoon!?” 
gaat ook in 2010 door. Door acties in het dorp, artikelen in 
de pers en op www.zandvoort.nl blijven Zandvoorters op de 
hoogte. Inwoners kunnen nog steeds terecht voor vragen 
en opmerkingen over de inrichting en het beheer van de 
openbare ruimte tijdens de wijkspreekuren. Meldingen 
worden geanalyseerd zodat de gemeente, indien nodig, 
actie kan ondernemen. 

programma 3
 Onderwijs, cultuur en sport

De bouw van de nieuwe Brede School in het centrum van 
Zandvoort, die een fantastisch nieuw onderkomen zal bie-
den aan de Hannie Schaftschool, Mariaschool, Openbare 
bibliotheek, Kindercentrum Ducky Duck, twee peuterspeel-
zalen, Loket Zandvoort  en een nieuwe sportzaal, zal eind 

2010 worden voltooid. Tijdens de bouw in 2010 zal verder 
worden gewerkt aan de voorbereidingen van het daadwer-
kelijk in gebruik nemen van de nieuwe accommodatie en 
de manier waarop de samenwerking van de instellingen 
zodanig kan worden vormgegeven dat de kinderen en vol-
wassen die gebruik maken van de voorzieningen optimaal 
bediend kunnen worden. De huisvesting van De (sociocra-
tische) School in de voormalige Gereformeerde Kerk zal in 
2010 worden geëvalueerd; als het aantal leerlingen aan-
zienlijk groeit, zal er een nieuwe accommodatie gereali-
seerd moeten worden. Aan een groot aantal verenigingen 
en evenementen wordt jaarlijks subsidie verstrekt. Met 
ingang van 2010 worden drie nieuwe evenementen gesub-
sidieerd; alle 3 muzikale evenementen “Jazz in Zandvoort”, 
“Korendag” en “Nieuwjaarsconcert”. De activiteiten van 
de gemeente op de terreinen van kunst en cultuur zullen 
met ingang van 2010 worden getoetst aan de kaders van 
de eind 2009 vast te stellen “Beleidsvisie Kunst en Cultuur 
Gemeente Zandvoort 2010-2020”.

programma 4
 Toerisme en economie

Parkeren en verkeer
Het is de bedoeling dat nog in 2009 een nieuw parkeerplan 
wordt vastgesteld.  De uitvoering begint dan in 2010. De 
bouw van de parkeergarage Louis Davids Carré gaat verder 
in 2010. Om de kosten van het bouwen en beheren van de 
parkeergarage te dekken, gaan de parkeertarieven omhoog 
naar € 2,20. Het college wil graag dat de gemeente zelf 
de openbare parkeerterreinen in beheer neemt, zodat alle 
opbrengsten naar de gemeentekas gaan. In 2010 werkt de 
gemeente aan een nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoer 
Plan, afgekort GVVP. 

Toerisme in alle seizoenen
Zandvoort is het hele jaar aantrekkelijk. Zandvoorters we-
ten dit, maar er is een grote groep toeristen die dit niet 
weet. Daar moet volgens de gemeente en VVV Zandvoort 
verandering in komen. In 2010 komt er een actieplan  
toerisme met concrete plannen voor het evenementen-
beleid, het strandbeleid en de andere toeristische projecten 
om de aantrekkingskracht van de badplaats te vergroten.  
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De stichting Marketing Zandvoort werkt intensief samen 
met het bedrijfsleven. Deze stichting krijgt subsidie van de 
gemeente. Het is de bedoeling dat deze vanaf 2011 staps-
gewijs afgebouwd gaat worden.

programma 5
 Ruimtelijke ordening en vernieuwing

Zandvoort in de toekomst: mondaine badplaats?
Hoe ziet het Zandvoort van de toekomst eruit? 2010 is een 
belangrijk jaar voor het antwoord op die vraag. De bestem-
mingsplannen voor het Centrum en de Middenboulevard 
zijn in 2009 goedgekeurd. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
de ontwikkeling van het Louis Davids Carré volgens plan 
door kan gaan en dat een begin gemaakt kan worden met 
de ambitieuze plannen voor de Middenboulevard. De ge-
meente gaat daar niet zelf ontwikkelen, maar voert de 
regie. In 2010 kan een begin gemaakt worden met plan-
nen maken, grondaankoopovereenkomsten sluiten, aan-
bestedingen opstarten of ontwerpprijsvragen uitschrijven. 
Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel kleinere plannen en 
projecten die in 2010 starten of doorgaan.

programma 6
 Bestuur en gemeentelijke dienstverlening

De gemeente moet in 2015 hét loket zijn voor vrijwel alle 
vragen van burgers en ondernemers aan de overheid. Nu 
al neemt de gemeente Zandvoort stappen om de dienst-
verlening uit te breiden en te verbeteren. U merkt mis-
schien al dat u op www.zandvoort.nl terecht kunt voor 

meer diensten dan eerst, volgend jaar komen daar nog 
meer bij. Zo rondt de gemeente in 2010 drie ambitieuze 
projecten af: de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
(BAG), de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en de 
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Alle 
drie dragen ze bij aan een betere dienstverlening aan bur-
gers en ondernemers. Het aanvragen van een bouwver-
gunning wordt bijvoorbeeld gemakkelijker.  Om te weten 
wat u vindt van de dienstverlening, heeft de gemeente in 
2009 onder andere meegedaan aan de gemeentemonitor 
waarstaatjegemeente.nl en Benchmarking Publiekszaken, 
dit is een doorlopend onderzoek waarbij gemeentes onder-
ling vergeleken worden. In 2010 is er geen klantonderzoek, 
maar zal de gemeente de uitkomsten uit eerder onderzoek 
gebruiken om de dienstverlening te verbeteren. 

programma 7
 Recht, veiligheid en handhaving

Veilig Zandvoort 
De gemeente zet zich in voor de veiligheid van haar bur-
gers. Zandvoorters en toeristen moeten bijvoorbeeld zorge-
loos kunnen uitgaan, winkelen en genieten van het strand. 
De politie en de gemeente werken daarvoor veel samen, 
maar ook andere partners zijn heel belangrijk. De gemeen-
te neemt bijvoorbeeld in overleg met Horeca-ondernemers 
maatregelen tegen problemen bij het uitgaan. Ook be-
denkt de gemeente met Sunparks en de politie plannen 
om overlast op straat tegen te gaan. 

Samen met de Veiligheidsregio Kennemerland, hierbij 
horen bijvoorbeeld de brandweer en de GGD, werkt de 
gemeente aan rampenplannen. Ambtenaren krijgen re-
gelmatig cursussen en opleidingen zodat zij weten wat 

ze te doen staat, mocht het een keer misgaan. Ook in 
2010 worden deze plannen steeds geactualiseerd. Denk 
bijvoorbeeld aan aanpassingen vanwege ontwikkelingen 
met de Nieuwe Influenza A (H1N1) – beter bekend als de 
Mexicaanse griep. 

In 2010 gaan de politie en handhavers van de gemeente ex-
tra letten op geluids- en hondenoverlast. Ook verscherpen 
zij de controles op de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) en de wet Milieubeheer. 

programma 8
 Financiële middelen

Begroten in zwaar weer
Door de recessie zijn er in 2010 veel meer onzekerheden dan 
voorheen. Met die onzekerheden heeft het college bij het 
maken van de begroting rekening gehouden. Enerzijds de 
nadruk op behoedzaam uitgeven, anderzijds oog voor het 
stimuleren van de lokale economie. Structurele, aanzienlijke 
kosten voor de grote projecten die gerealiseerd worden, zijn 
opgenomen, bij andere posten is goed gekeken naar kan-
sen om het met minder te kunnen doen. De voorgenomen 
bezuinigingen lopen op van ca. € 650.000 in 2010 tot bijna 
€ 1 miljoen in 2013.
 

De overheid heeft aangekondigd dat gemeenten minder 
geld krijgen de komende jaren. Daarom is een behoed-
zaam budgettair beleid belangrijker dan ooit. Ofwel: er 
moet voorzichtig met geld omgesprongen worden. Volgens 
burgemeester en wethouders erft het nieuwe college na 
de verkiezing van maart 2010 een realistische begroting. 
Het uitgangspunt was: het ontzien van de lastendruk voor 
burger en bedrijf, hetgeen is gelukt. Door een aantal maat-
regelen, die bijvoorbeeld de efficiëntie vergroten, lukt dit 
en blijft er ook nog een klein beetje ruimte om nieuwe 
beleidvoorstellen te financieren. Dat neemt niet weg dat 
er na 2011 fors bezuinigd zal moeten worden als de aan-
gekondigde kabinetsplannen doorgaan. Voor Zandvoort 
betekent dat een structurele ombuiging van € 3 miljoen. 
De gemeenteraad en het college zullen zich bij de start van 
de nieuwe zittingsperiode moeten gaan uitspreken over de 
oplossingsrichtingen. Het is geen prettig vooruitzicht, maar 
wel een grote uitdaging om op een creatieve manier de 
voorzieningen op een zo hoog mogelijk peil te handhaven 
en tegelijkertijd de financiële crisis te overwinnen. 
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Begroting 2010 - 10 en 11 november in de raad

De begroting moet nog goedgekeurd worden door de raad. De begrotingsvoorstellen 
staan op de agenda van de raadsvergaderingen van 10 en 11 november. Deze vergade-
ringen zijn openbaar en beginnen om 19:00 uur in de raadzaal van het raadhuis. U bent 
hierbij van harte welkom!

Overeenkomstig de begroting 2010 en om de burger te ontlasten in het huidige eco-
nomische tij worden de tarieven alleen trendmatig verhoogd met het inflatie cijfer van 
0.25%, met uitzondering van de Rioolheffing die met 0.25% inflatie plus 3.75% wordt 
verhoogd. Andere tarieven waaronder de OZB en Reinigingsheffingen (afvalstoffenhef-
fing/reinigingsrecht) die de burger direct raken worden dus gehandhaafd op het niveau 
van 2009, geindexeerd met inflatie van 0.25%.

Begroot 2010
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 Uitgaven            Opbrengsten
 x € 1.000 x € 1.000

1. Maatschappij en Zorg 12.909 6.636

2. Wonen en leefomgeving 10.253 5.205

3. Onderwijs, Cultuur en Sport 3.451 504

4. Tourisme en Economie 3.891 4.263

5. Ruimtelijke Inrichting en Vernieuwing 1.859 50

6. Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening 3.879 292

7. Recht, Veiligheid en Handhaving 3.129 236

8. Financiële Middelen    188 22.388

 Opbrengsten
 x € 1.000

1. Maatschappij en Zorg  6.636

2. Wonen en leefomgeving  5.205

3. Onderwijs, Cultuur en Sport  504

4. Tourisme en Economie  4.263

5. Ruimtelijke Inrichting en Vernieuwing  50

6. Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening  292

7. Recht, Veiligheid en Handhaving  236

8. Financiële Middelen     22.388

Algemene Uitkering  15.726

Lokale Heffingen  10.299

Overige (incl. doeluitkeringen)  11.329

Totaal  37.354

 Zandvoort  H’stede H’liede B’daal H’lem 
Tarieventabel leges  2009 2009 2009 2009 2009

Paspoort

Nederlandse 
identiteitskaart (NIK)

Prijs vermissing 
paspoort

Rijbewijs

Trouwen / geregistreerd 
partnerschap doordeweeks

Trouwen / geregistreerd 
partnerschap weekend

Overschrijven 
verleende bouwvergunning

Gebruiksvergunning bij een 
vloeroppervlakte t/m 100m2

Aanvraag sloopvergunning 
als bedoeld in artikel 8.1.1 
van de bouwverordening

Aanvraag vergunning 
ingevolge artikel 3 
van de Drank- en Horecawet

Gehandicaptenparkeerkaart

OZB-tarief woningen

Afvalstoffenheffing 
éénpersoonshuishouden

Afvalstoffenheffing 
meerpersoonshuishouden

Tarief Rioolrechten particulier

Tarief Hondenbelasting 
1e hond

Tarief Hondenbelasting 
2e hond
 

   49,60   49,60   49,60   49,60   49,60 

   41,75     41,75   41,75   41,75 

  
 74,40   72,40   70,00   66,10   78,85  

   41,30   43,60   32,50   42,30   39,95 

   275,00   331,45   351,70    377,20   251,00 

   805 en   810,80 en   496,30   686,25   330,00    
   1.104,50   1.545,00 

   36,50     78,25     84,30     22,00 63,00 
 

   222,45     449,40     464,00     416,15 405,20 
 

   92,50     107,35     84,60     130,00   126,40 

   200,00     171,55     309,70     438,25   590,80 

   44,65     35,90     27,50   nihil 127,50

 0,0720%   0, 0784% 0,0881% 0,0752% 0,08751%

 185,20     186,96     255,00      157,00   174,84 

 253,00         233,76       285,00      255,00    290,16 

  
 171,62 123,60  170,00 0,0252%  107,88 

 71,55 73,80 62,00 81,96 79,00 
 

 136,80  123,20 75,00 113,28 134,00 

Zandvoort: zeker niet de duurste in de regio!
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Overzicht opbrengsten uit lokale heffingen x € 1.000

Onroerende-zaakbelastingen eigendom 2.472

Onroerende-zaakbelastingen gebruik niet-woningen 328

Reinigingsheffingen 2.064

Rioolrechten 1.817

Hondenbelasting 93

Precariobelasting 236

Toeristenbelasting 1.616

Marktgeld  26

Forensenbelasting 413

Begraafplaatsrechten  234

Leges (incl. preventie en bewakingsdiensten circuit)    786

Parkeerbelasting  212

Totaal 10.299

Is dit alles definitief?
Wat u leest in deze Begroting in één oogopslag, is nog niet besloten door de raad.  
Op 10 en indien nodig op 11 november wordt hier door de gemeenteraad over gediscus-
sieerd en uiteindelijke definitief besloten. U bent altijd van harte welkom op de raads-
vergaderingen om mee te luisteren naar de discussie van uw volksvertegenwoordigers. 
En natuurlijk zijn alle raadsvergaderingen te beluisteren via de radio op de Zandvoortse 
omroeporganisatie ZFM.

De Begroting in één oogopslag is een uitgave van de gemeente Zandvoort, november 2009. 

Lokale heffingen

Geïnteresseerd in gemeentenieuws?
Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via www.zandvoortnieuws.nl. 

Bijna elke werkdag verschijnt deze digitale nieuwsbrief van de gemeente. 

Meedoen met officiële enquêtes?
Dan kunt u zich via de website www.zandvoort.nl aanmelden bij het Digipanel. 

Zo kunt u anoniem laten weten hoe u over bepaalde onderwerpen denkt.  
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Millennium, mannen die 
vrouwen haten

Mikæl Blomkvist is een char-
mante man en een kritische 
journalist van middelbare 
leeftijd, en uitgever van 
het tijdschrift Millennium. 
Lisbeth Salander is een jonge, 
gecompliceerde vrouw met 
zwartgeverfd haar, piercings 
en tatoeages, én een uiter-
mate goede hacker. Samen 
vormen ze een ongewoon, 
maar sterk team.

Veertig jaar geleden is de 
zestienjarige Harriët Vanger op mysterieuze 
wijze verdwenen en vermoedelijk vermoord. De zaak is echter 
nooit opgelost en inmiddels verjaard. Toch wil Henrik Vanger, 
een oud-zakenman, dat Mikæl zich hier nog eens op stort. Het 
onderzoek lijkt nergens op uit te lopen, totdat Mikæl met hulp 
van Lisbeth op een spoor stuit dat rechtstreeks naar een zeer 
duister en bloedig familiegeheim voert...

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 11 9-10 9 9 

Min 7 5 6 4

Zon 20% 30% 25% 30%

Neerslag 45% 30% 50% 25%  

Wind zzw. 3-4 z. 3-4 zzo. 3-4 ozo. 3

Voorlopig kil en wisselvallig
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De rest van deze week 
houden we dit tamelijk 
onstandvastige weer. Een 
behoorlijk diepe depressie 
koerste richting Schotland 
en de noordelijke Noordzee 
het afgelopen etmaal. De 
huisbarometers gingen 
nog wat verder onderuit. 
Woensdagavond werd de 
985 millibar bijna even ge-
noteerd aan onze westkust. 
Jammer dat er niet werd 
geschaatst, want met lage 
‘luchtdrukking’ regent het 
doorgaans snelle tijden.  

Stormperikelen zijn niet aan 
de orde vooralsnog, terwijl 
de barometer ontegenzeg-
gelijk storm zal aanwijzen. 
Het waait eerder wat minder 
hard als zo’n depressie met 
de kern enigszins in de buurt 
ook richting Nederland uit-
straalt. Vergelijk het met het 
oog van een tropische cy-
cloon waarin het nagenoeg 
windstil is. Veel wind ont-
staat pas als de luchtdruk-
verschillen met de afstand 
veel groter zijn. 
  
Deze donderdag is het wis-
selend bewolkt en er kan 
nog een enkele (flinke) bui 
vallen. Bij een meest matige 
tot vrij krachtige zuidwester 
wordt het een graad of 10-
11 in Zandvoort. Voorlopig 

is er geen zicht op een ra-
dicaal ander weertype. 
Vrijdag belooft aardig weer 
te geven, maar zaterdag 
is de regenkans opnieuw 
aanwezig. Zondag vervol-
gens hebben we wat beter 
weer met iets meer zon. 
Hogedrukgebieden in het 
hoge noorden moeten we 
in de gaten gaan houden. 
Mochten die zich geleidelijk 
westwaarts uitbreiden, zit 
er wellicht wat winterkoude 
aan te komen zo rond hal-
verwege november. 

We zagen het wel vaker, 
kou rond medio november. 
Een enkele keer gebeurde 
het aanvang november al. 
Op 3 november 1980 werd 
het niet veel warmer dan -1 
graad in Kennemerland en 
dat was een recordvroege 
ijsdag. Groter is de kans op 
kou normaliter richting het 
einde van de maand. In 1985 
en 1993 hadden we daar-
van de meest uitgesproken 
voorbeelden. Toen kon er 
zelfs al worden geschaatst 
op bescheiden schaal.

Toch al een vleug kou hal-
verwege de maand ? Bel de 
weerprimeurlijn eens op 
0900-123454.

weerman Marc Putto 

(Advertentie)

November, voorheen ook wel slachtmaand genoemd, 
opende in stijl afgelopen zondagmiddag. Er viel een 
hele plens regen in Zandvoort en Bentveld (rond 18 
millimeter) en het was zo donker dat de lampen soms 
aan moesten in de huiskamers. Het intro van novem-
ber was eigenlijk de inleiding tot een wat langduriger 
wisselvallige fase. 

Met het toekennen van een Europese subsidie is de bouw van het 
ecoduct over de Zandvoortselaan een stap naderbij gekomen. Maar 
de tien miljoen euro die het zal kosten kunnen beter besteed worden. 
Dat viaduct is schadelijk voor natuur en landschap. 

De onzin van een ecoduct
De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) tellen minstens tiendui-
zend soorten planten en dieren. Bijna allemaal verspreiden die zich 
door de lucht. De sporen van de ruim 1500 paddenstoelsoorten en 400 
soorten (korst)mossen zweven mee op een zuchtje wind. Insecten vlie-
gen heen en weer, het zijn duizenden soorten. Vogels hebben vleugels. 

De muizen, de egels, de wezels, de eekhoorns, zij allen steken de weg 
over waar dat uitkomt. Een ‘ecoduct’ is zeker wel veiliger, maar alleen 
voor de dieren die in de nabijheid van de brug leven. Overal elders 
is de natuurlijke verbinding verbroken, het asfalt blijft liggen. Het 
Alterra-rapport ‘Ontsnippering Zuid-Kennemerland’ (2005) stelt dan 
ook: “Het gestelde doel van ongehinderde uitwisseling tussen gebieden 
is dus slechts beperkt haalbaar, behalve wanneer de infrastructuur 
geheel verwijderd wordt.” En wie ziet Zandvoort door ecologen van de 
kaart geveegd? De pas verschenen provinciale ‘Startnotitie Realisatie 
Natuurbrug over de Zandvoortselaan’ stelt het rooskleuriger voor: “Een 
natuurbrug zorgt voor het verbinden en daarmee het herstel van die 
ecologische samenhang.” Die herstelfunctie komt neer op het beton 
van één natuurbrug. Voor Alterra is dit een reden om te spreken van 
een ‘flessenhals’.

Amfibiën krijgen overal tunnels aangeboden. De provincie Noord-
Holland, Vereniging Natuurmonumenten en Nationaal Park Zuid-
Kennemerland (NPZK), die ons het viaduct opdringen, willen daar 
niets van weten.

Het Alterra-rapport stelt dat “vegetatietypen en de flora niet ver-

Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleiding Duinen
Voor het behoud van het landelijk karakter van de Zandvoortselaan!

schillen tussen beide deelgebieden” (NPZK en AWD). En als een enkele 
plant al is uitgestorven, dan helpt herintroductie. Verder zegt Alterra: 
“Ontsnipperende maatregelen voor hoefdieren zijn niet van doorslag-
gevend belang voor de overleving van hertachtige in duingebieden: ook 
zonder faunapassages kan verwacht worden dat de reeën en damherten 
levensvatbare populaties vormen.” Bovendien verlost het de AWD niet 
van zijn herten, er komen er wel eerder meer in het NPZK. Kortom, het 
ecoduct staat symbool voor de politiek der goede bedoelingen.

De natuurvernieling door een recroduct 
Over de ‘natuurbrug’ wordt een fietspad gelegd, en dat zal verder gaan 
naar ingang Oase. Daarmee zal de rust op de Stokmansberg voor eeuwig 
verdwijnen. Het 28 meter hoge en steile duin zal deels worden afge-
graven. Ook het uitzicht vanaf de weg op een ongerept duin verdwijnt. 
Zelfs als het fietspad direct zal afbuigen naar de Zandvoortselaan is het 
gedaan met de rust. Bezoek zal massaal de duintop willen beklimmen. 
Rasters zijn immers taboe verklaard, het ging om het ontsnipperen 
van natuur.

Natuurmonumenten wil de rasters weghalen waar Koningshof grenst 
aan de Blinkertweg met zijn vele recreanten. Daarna kan iedereen 
ongehinderd het stiltegebied binnengaan, honden echter moeten op 
zijn minst aangelijnd. Niettemin zal de populatie reeën door de drukte 
worden verdreven. 

De Zandvoortselaan bezit nog een landelijk karakter. Een viaduct zal 
daar een bres in slaan, de toegangspoort naar Zandvoort wordt een 
donkere tunnel. De openheid van grasland, bomen en struiken zal 
plaatsmaken voor een brok stedelijk beton. Wie verzint het? En de 
Zandvoorters laten dit gebeuren. Nadat de Provincie Noord-Holland 80 
miljoen in IJsland over de balk heeft gesmeten kan dit er bij?

Een voorstander van de spilzieke natuurvernieling is een statenlid die 

tevens campagneleider is bij Milieudefensie. Hij stond boven op de 
Stokmansberg en zei: “Dit gebied mag niet op slot”. Terwijl je in de 
AWD overal buiten de paden mag komen! ‘Op slot’ is demagogie. Hij 
vond dat het natuurschoon hier wel kon wijken voor een fietssnelweg, 
met mountainbikers en al. Ook hier zal de schuwe ree zijn domicilie 
verliezen. André Timmer, projectleider bij Natuurmonumenten, vertel-
de op een vergadering dat het ecoduct “niet strikt noodzakelijk” was. 
Hij schreef mee aan genoemde ‘ Startnotitie’, waarin gewezen wordt 
op de noodzaak! ‘Rustverstoring’ en ‘beschermen van de stilte’ (art. 
2b NM-statuten) hebben bij Natuurmonumenten dezelfde betekenis. 

Het enige alternatief, laten zoals het is
Dat ecoduct mag er beslist niet komen. Maar de al aangekochte 
Manege moet worden gesloopt. Daar kun je lage duintjes aanleggen. 
Je vergroot zo het uitzicht naar het noorden, het hele landschap wint 
aan waarde, de Stokmansberg blijft intact. De provincie heeft hart 
getoond voor de natuur: dan mag de Manege niet worden verkocht! 

Zandvoorters! Sta de bouw van het recroduct niét toe. Formeer zo 
snel als mogelijk een breed verzet. Behoud die mooie toegangsweg 
naar de grootste badplaats van de wereld!  En wie willen stichten het 
Behoud Landelijk Karakter Zandvoortselaan! Mensen, stel een zaaltje 
beschikbaar, kom snel bijeen. Zal ik voorlopig coördinatiepunt zijn? 
Tel. 020-691 3243 of info@natuurbelangawd.nl. 

Kees Piël, voorz. St. Natuurbelang Amsterdamse Water leidingduinen 

(Wij zijn op zoek naar geldschieters!) 

Komt allen a.s. zondag 13.00 uur naar de Oase! Hoe meer bezoekers, 
hoe meer publiciteit, des te beter luistert de Amsterdamse wethouder 
Maarten van Poelgeest naar de wens van de wandelaars: 
AWD 99 jaar fietsvrij!
 

Gerbrand van Veen, de Haarlemse luidsprekerbouwer die 
al meer dan 25 jaar The PiedPiper luidspreker bouwt, intro-
duceert de nieuwe Super Active MK IV hifiluidspreker. In 
samenwerking met Radio Stiphout vindt zowel komend 
zaterdag als zondag van 10.00 tot 17.00 uur een doorlo-
pende demonstratie plaats bij Open Golf Zandvoort.

Als opvolger van de MK III, die 
alweer zo’n kleine vijftien jaar 
geleden werd ontworpen, is 
de nieuwe versie op veel pun-
ten verbeterd. Zo kreeg hij 
o.a. een inschakelvertraging 
en is hij dubbel geïsoleerd. 
Het vermogen werd vergroot 
en is nu drie maal 100 Watt. 
Gehoormatig is het systeem 

PiedPiper: 
topkwaliteit luidsprekers

nog neutraler geworden, de 
achtergrond is, zoals audio-
fielen dat noemen, inktzwart 
en volledig stil. De instrumen-
ten staan volmaakt los in de 
ruimte waardoor vocalisten 
in de kamer lijken te staan. Op 
de website www.thepiedpi-
per.nl valt van alles lezen over 
een interessante inruilactie.

www.sportinzandvoort.nl
“Sport is goed voor lichaam en geest”

Ranglijsten door elkaarGerard Koper verrassende winnaar Fier Open
biljartengolf

De tweede ronde van het Driebanden Kampioenschap van 
Zandvoort heeft de stand bij de cafés nogal door elkaar ge-
schud. In café Alex wist het eerste team van café Bluys zich 
op de eerste plaats te handhaven en bleven de biljarters van 

Gerard ‘Pieri’ Koper is de verrassende winnaar geworden 
van het eerste Fier Open. Op de baan van de Kennemer Golf 
& Country Club (KG&CC) had hij na afloop maar liefst 43 
Stablefordpunten verzameld!

Bluys 2 en De Lamstrael 1 
schoven op naar de derde 
en vierde positie. Dit ging 
ten koste van het in café 
Oomstee spelende team De 
Lip (ex-Basta) dat nu vijfde 
staat. Onderaan de ranglijst 
heeft het team De Zwervers 
(ex-Kippetrap), dat nu het 
biljart bij Alex bespeelt, de 
laatste plaats overgedragen 
aan het team van café Alex 
en staat nu zesde. Café De 
Lamstrael 2 neemt de ze-
vende positie in.

In het individuele klasse-
ment is er ook het een en 
ander gebeurd. Henk van der 
Linden (Oomstee) en Theo 
Keur (Bluys 1) zijn de enige 
spelers die met de volle buit, 

Tegenwoordig is een café 
geen café als het niet jaarlijks 
een golftoernooi organiseert. 
Café Fier in de Haltestraat 
heeft er echter een nieuwe 
dimensie aan gegeven door 
twee ronden te organiseren 
voor zijn gasten. De finale, 

20 punten, bovenaan staan. 
zij worden gevolgd door Ron 
de Jong met 18,750 punten. 
De kampioen van vorig jaar, 
Louis v.d. Mije, beleefde op-
nieuw een slechte avond. Hij 
kon in de 20 maximaal toe-
gestane beurten niet meer 
dan 6 caramboles maken en 
zakte naar de 16e plaats. De 
twee dames in het toernooi, 
Irma Beilschmidt en Hetty 
Wisker, wonnen beide hun 
partij binnen het toegestane 
aantal beurten en staan res-
pectievelijk 7e en 13e.

De derde ronde wordt zater-
dag 7 november gespeeld 
in café Bluys. Er wordt 19.30 
uur afgestoten voor de eer-
ste partij.

afgelopen maandag, was op 
de prestigieuze ‘links course’ 
van de KG&CC. 

De dag begon in een druileri-
ge regen die gaande de mid-
dag overging in het mooiste 
golfweer dat men zich maar 

kan voorstellen. Door deze 
weersomslag werden de 
prestaties van de spelers op 
de moeilijke baan allengs 
beter met uiteindelijk de 43 
punten voor ‘Pieri’. Waar men 
op de baan van de KG&CC 
al blij is met 31 à 32 punten, 
kwam men daarmee nu uit 
op een plaats ergens in het 
midden want de nummer 2, 
mede-uitbater van café Fier 
Rob Smits, had ook uitzon-
derlijk goed gescoord met 
zijn 40 punten. De enige 
dame in het gezelschap, Roos 
de Haan, werd uiteraard win-
nares van alle damesprijzen 
(eerste plaats, ‘longest drive’ 
en ‘neary’) maar kreeg uit 
handen van toernooidirec-
teur Henk Kinneging toch 
maar één beker uitgereikt.

Café Alex 
Winterchallenge
De eerste editie van de Ca fé  

Alex Winterchallenge is af-
gelopen zondag gespeeld 
op de golfbaan in Spaarn-
woude. De eerste flight 
kwam droog binnen, maar 
oor de overige 7 flights ver-
liep het anders. Met bakken 
kwam het naar beneden. 
De score van deze wedstrijd 
was, ondanks het weer, re-
delijk te noemen. Bijzonder 
was dat de winnaar en de 
nummer twee hetzelfde 
scoorde (38 punten) over 
zowel de 18, de laatste 9, de 
laatste 6 en laatste 3 holes. 
De wedstrijdcommissie 
besloot daarop de speler 
met de laagste handicap 
als winnaar aan te wij-
zen. Eerste werd derhalve 
Rob Drogtrop (hdc 16.1) 
38 punten, gevolgd door 
Hans Paap (hdc 19.3) met 
dezelfde score en derde 
werd Jeroen van Dam met 
36 punten.

Gerard Koper met de beide uitbaters van café Fier
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 61A

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Op woensdag en 
donderdag
serveren wij
onze dagschotels
en is de 
4 voor 2 actie
Pashouders 
10% korting

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding:
Overgordijnen, diverse kleuren € 19,95 per meter incl. maken

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering Parket

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

5% korting op
al uw aankopen!

Chocoladehuis Willemsen

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

hoek Kerkstraat
Alles voor in en om het huis

Bezoek ook onze 
Kerstafdeling

De Bode Interieur
Gasthuisplein 9

Nieuw collectie spiegels
is binnen.

Pashouders 5% korting

Naast beeldhouwen ontwerpt en 
bouwt Marlène Sjerps sinds 2006 
websites. Ze heeft voor verschil-
lende soorten bedrijven en particu-
lieren websites gebouwd, zoals Take 
Five aan Zee, Amsterdam Beach en 
Pension Mamaloucha in Zandvoort. 
En nu dus ook die van Ada. “Mijn 
website www.adamol.nl is een per-
soonlijke site geworden. De belang-
rijkste vraag die je jezelf moet stellen 
is: wat voor een soort website heb je 
in gedachte? Zelf wilde ik graag een 
sfeervolle en stijlvolle website, waarin 
mijn gedichten de hoofdrol spelen. 
Dat is naar mijn idee goed gelukt. Ik 
ben zeer tevreden over het eindresul-
taat”, aldus Ada. 

Over de werkwijze van Marlène Sjerps 
Internet is de dichteres ook erg te 
spreken. “We hebben eerst veel met 

elkaar gepraat. Wat moet er op de 
site komen? Hoe gaan we het aan-
pakken? Welke kleuren willen we 
gebruiken? Komen er foto’s op de 
website? Welke foto’s gaan we ge-
bruiken? Alles is in overleg gegaan. 
Het was Marlène die de website in 
elkaar zette, maar ze hield me op 
de hoogte van alle ontwikkelingen. 
Dat vond ik prettig, want daardoor 
voelde ik me ook nauw betrokken bij 
de bouw van de site”, legt Ada uit. 
Aan de samenwerking tussen Ada 
en Marlène  is nog geen einde ge-
komen. “Als ik een krantenartikel of 
een gedicht aan de site wil toevoe-
gen, dan kan ik contact opnemen 
met Marlène”, aldus Ada. 

ZandvoortPas 
Op vertoon van de ZandvoortPas 
krijgt u als pashouder 10% korting op 
uw nieuwe website. Overigens kunt u 
voor drukwerk ook terecht bij Marlène 
Sjerps Internet. Te denken valt aan uw 
bedrijfsbrochure of briefpapier. Indien 
gewenst verzorgt Sjerps Internet uw 
hele documentenlijn inclusief visi-
tekaartjes, offerte, mappen en meer. 
Alles in dezelfde huisstijl en tegen 
een aanvaardbare vaste prijs.

Marlène Sjerps Internet: 
www.marlene-sjerps.nl, 
tel. 06-188 688 37

In 2008 werd dichteres Ada Mol benoemd 
tot ‘Dichter bij Zee’ voor een periode van 
twee jaar. Ze kan het zich nog goed herinne-
ren. “Het was een mooi moment. Ik had het 
gedicht A1GP geschreven over de autoraces 
in Zandvoort. Later kwam ik op het idee van 
een website, zodat mijn gedichten ook op 
het internet te lezen zijn. Mijn keus viel daar-
bij op Marlène Sjerps Internet, omdat haar 
stijl mij het meeste aansprak”, vertelt Ada 
enthousiast. 

Alles in overleg bij Marlène Sjerps Internet

De website van Marlène Sjerps

 Hele maand november voor Pashouders:
Malse Hertenbiefstukjes

100 gram € 3,25
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

  DE ECHTE NOORD-HOLLANDSE
SMAAQ ZACHT GERIJPT

 ZACHT ROMIG, MAAR VOL VAN SMAAQ.
        500 GRAM VOOR MAAR € 4,75

Kerkstraat 14
2042 JE Zandvoort

Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Woensdags gesloten

Voor Pashouders 
Erwtensoep

van € 3,75 voor € 3,50 Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 
10% korting!

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2009

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 45 - 2009

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 44.  en de 
verdere in week  44 door het college genomen besluiten zijn 
45 (in de week van publicatie) vastgesteld. De besluitenlijst is 
in te zien bij de centrale balie en op de website. 

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 10 en 11 november 2009. 
Op de agenda staat:
 1. Opening
 2. Loting
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Vaststellen agenda
 5. Vaststellen notulen van 1, 14 en 29 september 2009
 6. Hamerstuk:
      Tijdelijke regels Wet investeringen in jongeren.
 7. Onteigening Kostverlorenstraat 131
 8. Begroting Paswerk 2010. 
 9. Voorstel tot vaststellen van de begroting 2010. 
 10. Sluiting

Behandelvoorstel begroting 2010
10 november 2009.  
19.00 Opening 
19.00 - 20.00 Loting, ingekomen post, vaststellen agenda, 
besluiten Tijdelijke regels Wet investeringen in jongeren, 
onteigening Kostverlorenstraat 131 en Begroting 2010 Paswerk
20.00 BEGROTING 2010
 Algemene beschouwingen
 -  Fracties
 -  Reactie college
 -  Debat raad
Behandeling per programma, steeds volgens dit schema:
 - Fracties 
 - Reactie college
 - Debat raad en indienen amendementen en moties
23.00 Schorsing

11 november 2009. 
19.00 Vervolg behandeling per programma
Behandeling paragrafen:
 -  Fracties
 -  Reactie college
 -  Debat raad en indienen amendementen en moties
Behandeling financiële begroting:
 -  Fracties 
 -  Reactie college
 -   Debat raad en indienen amendementen en moties
22.30 Stemmingen
23.00 Sluiting

De vergaderingen beginnen beide avonden om 19.00 uur in de 
raadzaal. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren 
gaan om 18.30 uur open. De agenda kan na sluiting van deze 
krant nog wijzigen. U vindt de meest recente agenda op de 
website. Van de definitieve agenda zijn tijdens de vergadering 

ook exemplaren beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en 
conceptbesluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage 
bij de Centrale Balie en zijn tevens tegen betaling algemeen 
beschikbaar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en 
22.00 uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 
106,9) en op internet via de gemeentelijke website.

Schoonmaak GFT-containers
Van 9 november t/m 13 november worden de GFT-rolemmers 
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van 
uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de 
schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30u zijn. 

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad
Op 9 november 2009 vergadert de Wmo-raad over welzijns-
zaken die van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen 
van de Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag 
van iedere maand. Iedereen is van harte uitgenodigd de open-
bare bijeenkomst bij te wonen.  De vergadering vindt plaats in 
Gebouw De Krocht, kleine zaal, en begint om 19.30 uur. 

Actie fietswrakken
Handhavers van de gemeente Zandvoort starten in week 46, 
de tweede week van november, met een fietswrakkenactie. 
Eerst plakken zij waarschuwingsstickers op de fietswrakken. 
Op die sticker staat een verwijderingsdatum. Als de fiets er op 
die datum nog staat, wordt deze meegenomen en opgeslagen. 
Daarna heeft de eigenaar nog een paar weken de mogelijk-
heid zich te melden om het wrak op te halen. Daarna wordt 
het wrak vernietigd. 

Wanneer is een fiets een wrak?
1) Als de fiets niet meer aan de zogenaamde ‘wettelijke inrich-
tingseisen’ voldoet. Er ontbreken dan essentiële onderdelen 
of er zijn onderdelen te zeer beschadigd. Denk aan een krom 
stuur, geen zadel, kromme wielen, geen ketting, geen pedalen, 
geen verlichting en bel.
2) Als het zichtbaar is dat de fiets al tijden niet meer gebruikt 
of verplaatst is. Denk aan roest, verteerde banden, spinnen-
webben, mos en algenvorming en zwerfvuil en onkruid op 
de fiets.
3) Als het duidelijk is dat de fiets niet eenvoudig en rendabel 
in goede staat te brengen is. De kosten voor reparatie zullen 
hoger worden dan de aannemelijke waarde.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de handhavers van 
de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving 
van de gemeente Zandvoort. Zij zijn bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag van 08.30-16.30 uur, telefoon 023 - 5740100.  

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Koningstraat 33, vernieuwen kozijnen, ingekomen 26 oktober 
2009, 2009-185Lv.
- Leeuwerikenstraat 12-16, verwijderen asbesthoudend mate-
riaal, ingekomen 28 oktober 2009, 2009-186S

- Thomsonstraat 3, plaatsen schuifbare overkapping, ingeko-
men 28 oktober 2009, 2009-187Lv.
- Marnix v.St.Aldegondestraat 1, vernieuwen kozijn, ingekomen 
29 oktober 2009, 2009-188Lv.
- Koninginneweg 43, plaatsen twee balkons, ingekomen 29 
oktober 2009, 2009-190Lv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u 
uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen ken-
baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen.

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan

Ontheffing artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing van de voorschriften van het bestem-
mingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het:

bouwen van een garage op het perceel Kostverlorenstraat 110 
te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2009-125Lv).

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit ligt met 
ingang van 06 november 2009 gedurende 6  weken ter in-
zage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de 
openingstijden. Gedurende de termijn van de terinzagelig-
ging kan een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent 
de aanvraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de 
rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Zeestraat 26, splitsen van woonruimte, verzonden 26 oktober 
2009, 2009-149Sp.
- Poststraat 11, gedeeltelijk veranderen verdiepingsvloeren 
niveau, verzonden 27 oktober 2009, 2009-173Rv.
- Poststraat 11, wijzigen van de gevel, verzonden 30 oktober 
2009, 2009-074Rv.

Gehandicaptenparkeren 
Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort 
heeft op 20 oktober 2009 besloten tot: 

De aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 
aan het Witte Veld tegenover nr. 5.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen 
hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande beslui-
ten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen 
van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een 
schorsende werking wordt pas bereikt nadat de president van 
de rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. 
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlo-
pige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te 
Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan 
van een kopie van het beroepschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt griffierecht geheven.

Nadere regels ontheffing Busbaan Prinsesseweg
In de vergadering van 11 februari 2009 heeft het college van 
burgemeester en wethouders van Zandvoort Nadere regels 
ontheffing Busbaan Prinsesseweg vastgesteld.
Deze beleidsregel treedt in werking op 6 november 2009 en 
ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie in het 
Raadhuis en staat op de website. 

Na herinrichting van de Prinsesseweg is de mogelijkheid 
van doorgaand gemotoriseerd verkeer tegengegaan door 
het plaatsen van een verzinkbare paal. Deze paal laat uitslui-
tend openbaar vervoer, hulpdiensten en beheervoertuigen 
door. Bestaande vergunninghouders kunnen uitsluitend dit 
deel van de Prinsesseweg inrijden vanaf de Koninginneweg. 
Een nieuwe vergunning, met als doel het berijden van de 
Prinsesseweg met een gemotoriseerd voertuig kan worden 
aangevraagd door: 
 - Eigenaren van een pand aan de Haarlemmerstraat/Prin-
sesseweg, ten behoeve van het bereiken van een volwaardige 
parkeerplaats op eigen terrein;
 - Calamiteitenvoertuigen;
 - Beheervoertuigen van de Gemeente Zandvoort;
 - Aannemers en bouwbedrijven ten behoeve van bouwpro-
jecten op of aan de Prinsesseweg.

Het College kan in gevallen waarin de toepassing van deze 
regels naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, 
ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in 
de nadere regels.

Verkeersbesluit Koninginnebuurt
Het college van B&W heeft het verkeersbesluit genomen ten 
behoeve van de herinrichting van de Koninginnebuurt. 
Op grond van de overwegingen besluit het college van Bur-
gemeester en Wethouders om:
1. De 30 km/u-zone/parkeerverbodszone borden volgens de 
richtlijnen aan te geven door plaatsing van de volgende bor-
den van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Ver-
keerstekens 1990:
• Bord A0130E01zb en bord A0230E02ze:
- In de Wilhelminaweg direct ten westen van de Kostverlo-
renstraat;
- In de Julianaweg direct ten westen van de Kostverlorenstraat;

- In de Kostverlorenstraat direct ten westen van de kruising 
met de Sophiaweg.
2. Eenrichtingsverkeer in te stellen in de hiervoor genoemde 
straten door plaatsing van de volgende borden van bijlage I 
van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990:
• Bord C02 met onderbord OB54: 
- In de Wilhelminaweg direct ten westen van de Regentes-
seweg;
- In de regentesseweg direct ten zuiden van de Van Stol-
bergweg;
- In de van Stolbergweg direct ten noorden van de Wilhel-
minaweg;
- In de Weimarweg direct ten zuiden van de Emmaweg;
- In de Julianaweg direct ten zuiden van de Kostverlorenstraat.
• Bord C03 met onderbord OB54:
- In de Regentesseweg direct ten noorden van de Wilhelmi-
naweg;
- In de Van Stolbergweg direct ten westen van de Regentes-
seweg;
- In de Julianaweg direct ten noorden van de Emmaweg;
- In de Weimarweg direct ten noorden van de Wilhelmina-
weg;
- In de Wilhelminaweg direct ten zuiden van de kruising met 
de Weimarweg.
• Bord C04 met onderbord OB54: 
- In de Wilhelminaweg op de gelijkwaardige kruising met de 
Van Stolbergweg. 
- In de Wilhelminaweg bij de buurt met huisnummers 22 
tot en met 28;
- In de Wilhelminaweg bij de buurt met huisnummers 30 
tot en met 36;
- In de Wilhelminaweg bij de buurt met huisnummers 38 
tot en met 44.
3. Bij de ingangen van de 30 km/u-zone / parkeerverbodszone 
aan beide zijden van de weg het bord A0130zbh van bijlage 
I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
te plaatsen:
- In de Wilhelminaweg direct ten oosten van de Koningin-
neweg;
- In de Emmaweg direct ten oosten van de Koninginneweg.
4. Ten behoeve van het parkeren voor mindervalide volgens de 
richtlijnen bij de volgende woningen het bord E06+Kenteken 
van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-
tekens 1990 te plaatsen:
- In de Wilhelminaweg bij huisnummer 12;
- In de Wilhelminaweg bij huisnummer 18;
- In de Koninginneweg bij huisnummer 34;
- In de Kostverlorenstraat bij huisnummer 70;
- In de Koninginneweg bij huisnummer 33.
5. Ten behoeve van het parkeren voor artsen volgens de 
richtlijnen bij de volgende woningen het bord E06+Arts van 
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990 te plaatsen:
- In de Koninginneweg bij huisnummer 34.
6. Ten behoeve van Duurzaam Veilig fietsverkeer volgens de 
richtlijnen bij de volgende kruising de borden G11 en G12 van 
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990 te plaatsen:

- In de Julianaweg bij de kruising van het fietspad met de 
weg.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 45

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Harocamo 
Hugoos
Motorrijschool Goede
Music Store
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Radio Stiphout
Riche aan Zee
Sea Optiek
Smulhouse Allessandro
St. Natuurbelang
Stolk Travel B.V.
Sunparks Zandvoort
Thys Ockersen Films
Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken   
 Glaszettersbedrijf
Wapen van Zandvoort,  
 eten en drinken…

Administratiekantoor  
 K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding 
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boomerang- Eetcafé
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Dakcentrale
Dorsman Assurantiën
Dr. E.B.J. van Nieuwkerk
Francis Salon Belleza 
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten  
 Fin. diensten

adverteerders

Overhandiging van de cheque
Score van Martine Loos

Rijderwissel tijdens de 4-uursrace in februari 2009

Mountainbikers langs het Zandvoortse strand

Het schot van Michael Kuijl spatte op de paal uiteen

Ladiesday in het teken van Pink Ribbon Klinkende overwinning basketbaldames

Winterseizoen van start 

Mountainbikers 
langs Zandvoort

SV Zandvoortse selecties in mineur

ZOG maatje te groot voor SV Zandvoort; 
ZSC wint van koploper

golf basketbal - dames

autosport

wielersportvoetbal - zaterdag & zondag

zaalvoetbal

De dames van Golfclub Sonderland en Open Golf Zandvoort 
zijn op 27 oktober enthousiast de golfbaan opgegaan om 
geld in te zamelen voor Pink Ribbon. Deze stichting is een 
fondsenwervende organisatie, die aandacht vraagt voor 
borstkanker. Zij heeft als doel het aantal gevallen van borst-
kanker te verminderen, vroege diagnose te bevorderen en 
de zorg voor patiënten en hun omgeving te verbeteren.

De dames van The Lions hebben zaterdag een schitterende 
overwinning geboekt tegen het Amstelveense AMVJ. Waar 
coach Richard Koper vorige week nog meldde dat zijn ploeg 
maximaal in de 50 punten per wedstrijd kan scoren, heb-
ben zijn dames hem het tegendeel bewezen. Lions boekte 
een klinkende 82-30 overwinning.

Op zaterdag 7 november start met de Zandvoort 500 weer 
een nieuw Winter Endurance Kampioenschap. Evenals in de 
afgelopen jaren organiseert het Circuit Park Zandvoort sa-
men met de DNRT de races in het winterkampioenschap.

De deelnemers aan de langste strandwedstrijd ter wereld 
voor mountainbikers kwamen afgelopen weekend op hun 
tocht tussen Hoek van Holland en Den Helder langs het 
Zandvoortse strand. Niet minder dan 490 deelnemers na-
men aan deze strandwedstrijd deel. 

De beide vertegenwoordigende elftallen van SV Zandvoort hebben een weekend in mi-
neur meegemaakt. Het eerste zaterdagelftal moest voor de derde keer op rij een neder-
laag incasseren en de zondagvoetballers waren drie maten te klein voor het Haarlemse 
HYS. Het team van Pieter Keur hield tot 2-1 stand maar verloor uiteindelijk met 6-1 van 
Marken en de mannen van Marcel Paap kregen opnieuw een zevenklapper om de oren, 
7-2, na twee keer voorgestaan te hebben.

Al leek het begin zo mooi te zijn, toch keken de spelers van 
de SV Zandvoort beteuterd na afloop van de wedstrijd te-
gen ZOG 5 uit Haarlem. Heel wat beter verging het ZSC’04 
dat vorige week maandag tegen ZOG 3 uitkwam. De koplo-
per kreeg in eigen huis klop van de Zandvoorters.

De enige mannelijke am-
bassadeur van Pink Ribbon, 
Léon Beusen, vertelde nog 
ter aanvulling dat het een 
heel transparante organi-
satie is met slechts 4 tot 
5 medewerkers in vaste 
dienst. Daarnaast gaat, in 
tegenstelling tot veel an-
dere goede doelen, 85% van 
al het gedoneerde geld naar 
onderzoek. Met name in de 

Van meet af aan was het 
duidelijk dat dit geconcen-
treerd spelende Lions, on-
danks de niet echt dende-

De lange afstandsraces ken-
nen altijd het fenomeen van 
pitstops en rijderswissels. 
Ook tijdens de Zandvoort 
500 zullen deze te zien zijn. 
Elk team dient minimaal drie 
stops uit te voeren, waarbij de 
banden worden vervangen 
en brandstof wordt bijgevuld.

Het afgelopen winterseizoen 
ging de titel naar Rob de Laat 
en Theo de Prenter. Met hun 
BMW Compact Modified wis-
ten zij nagenoeg elke wed-
strijd de winst te pakken in 

De snelste tijd werd door 
Ramses Bekkenk uit Broek 
op Langedijk gerealiseerd. 
Met een gemiddelde van 36 
kilometer per uur volbracht 
hij de 130 kilometer in 3 uur, 
33 minuten en 54 seconden. 
Bij de dames was Gabrielle 
Rovers uit Leiden de snelste. 
Zij had 4 uur, 12 minuten en 
5 seconden nodig en werd 
daarmee 53e.

Omdat het parcours de hele 
kustlijn volgt, moet er hier 
en daar van het strand naar 
de verharde weg worden uit-

Vooraf was al bekend dat de 
zaterdagvoetballers een zwa-
re tegenstander aan Marken 
zouden hebben. De oud-ei-
landbewoners kregen dit sei-
zoen een vijftal aanwinsten, 
waaronder een oud-prof, en 
dat was duidelijk te merken. 
Verder was SV Zandvoort 
niet echt compleet door 
blessures van Ronald Kaales 
en Misha Hormeño.

Al in de tweede minuut 
moest de Zandvoortse doel-
man Boy de Vet de gang 
naar het net maken. Een on-
oplettende verdediging liet 
Sebastiaan Brommersma 
zijn gang gaan die voor de 
1-0 zorgde. Hierna was het 
alleen Zandvoort dat de 
aanval zocht en tot op drie 
keer toe het doel net niet 
kon vinden, met als grootse 
kans een schot van Michael 
Kuijl van dichtbij dat via de 
paal weer het veld in ketste. 
Opnieuw zou een falende 
verdediging van Zandvoort 
aan de basis staan van het 
tweede doelpunt van de 
gastheren. Na een kwartier 
spelen kon Michel Appel in 
tweede instantie De Vet pas-
seren, 2-0.

Bijna direct na rust viel een 
driemanwissel van Keur 

SV Zandvoort nam wel een 
voorsprong, maar hielden 
de voorsprong vast tot 
aan de veertiende minuut 
van de eerste helft. Toen 
kwam ZOG langszij en lie-
pen de Haarlemmers tot 
aan de rust uit naar 1-4. De 
Zandvoorters deden nog 
wel wat terug en kwam 
nog even op een verschil 
van twee doelpunten ach-
terstand, totdat ZOG de 

maand oktober wordt lan-
delijk veel aandacht besteed 
aan borstkanker, mede door 
de uitgave van het speciale 
blad ‘Pink’, dat jaarlijks voor 
forse extra inkomsten zorgt: 
€ 900.000.

In totaal 66 in roze uitge-
doste dames genoten van 
het prachtige weer en de 
prima baan. Heel bijzonder 

rende arbitrage, een grote 
overwinning zou behalen. 
Schoten vielen als rijpe ap-
peltjes van de boom en de 

Divisie 2. In Divisie 1, de klasse 
met snellere auto’s, was de 
equipe van Huub Vermeulen 
en Frits Hessing met de rappe 
DNRT V8 Silhouette regelma-
tig op koers naar het podium. 
Helaas kende de equipe bij 
een aantal wedstrijden ook 
tegenslag en achtervolgd 
door technische malheur. 

’s Morgens zijn er de kwali-
ficaties en ’s middags vanaf 
12.00 uur zal de race te zien 
zijn op de Zandvoortse dui-
nenpiste.

geweken. Dit is het geval bij 
de haven van Scheveningen 
en die van IJmuiden. Voor de 
rest is de ondergrond alleen 
maar zand dat de klok slaat. 
De diverse reddingsbrigades 
van de plaatsen en dorpen 
langs het parcours hebben in 
noodgevallen assistentie ver-
leend. De start was om 08.00 
uur in Hoek van Holland. De 
eerste deelnemer die zich in 
Zandvoort meldde, kwam om 
09.10 uur aanrijden. Er was 
eveneens uit het buitenland 
veel belangstelling voor deze 
strandrace.

goed uit. Kuijl werd bereikt 
en die kon een mooie solo 
doeltreffend afsluiten. Het 
zou het enige doelpunt van 
Zandvoort blijken te zijn. 
De gastheren daarentegen 
maakten dankbaar gebruik 
van de ruimte die ze vooral 
van de Zandvoortse verde-
digers kregen. Scherpe diep-
tepasses kwamen goed aan 
en brachten menigmaal een 
Markense aanvaller alleen 
voor De Vet die een aantal 
keren geen antwoord had 
op hun inzetten. Uiteindelijk 
moest hij nog 4 keer de gang 
naar het net maken.

Komende zaterdag ontvangt 
Zandvoort om 14.30 uur het 
Hoofddorpse Overbos dat af-
gelopen week in eigen huis 
met 4-3 van Amstelveen 
won. Een overwinning zou 
wel prettig zijn. Overige 
uitslagen 2e klasse A: 
Kennemerland – CSW: 0-2 
(CSW 1e periodekampioen); 
Voorland – Monnickendam: 
3-0; ZOB – HCSC: 3-1 en 
Castricum – HBOK: 3-2.

SV Zandvoort zondag
Tot twee keer toe ston-
den de mannen van coach 
Marcel Paap voor tegen het 
Haarlemse HYS en tot twee 
keer toe zagen ze de num-

beslissende snok gaf en de 
Zandvoortse ploeg murw 
speelde. ‘Zodra het verschil 
meer dan drie goals wordt, 
lukt het bij ons niet meer 
en dat is jammer’, aldus 
aanvoerder Stefan Smit. 
Door dit resultaat blijft SV 
Zandvoort hekkensluiter in 
de derde klasse. Een klasse 
waar de Zandvoorters dit 
seizoen naar toe promo-
veerden.

was het feit dat een zestal 
vrouwen zich via de site 
van Pink Ribbon voor deze 
speciale wedstrijd hadden 
aangemeld. De uitslag, op 
basis van de wedstrijd-
vorm Texas Scramble: 1. 
Ria Zee en Carla van Dam 
met 28 Stablefordpunten 
(beste puttresultaat); 2. 
Els Schaafsma en Marijke 
Rietveld, eveneens 28 pnt 
en 3. Caroline Diederiks en 
Jannie Broekhuizen, idem. De 
neary was voor Erna Bontan 
en Elly den Dunnen kreeg de 
prijs voor de longest drive. 
Liefst veertien teams wisten 
een birdie te slaan en ontvin-
gen een vogeltje. Elisabeth 
Hauswirth werd verkozen 
tot de dame met de meest 
complete roze outfit.

Tot slot kon Mirjam Vrees vol 
trots een cheque van totaal 
€ 1250 overhandigen aan 
Beusen. Dit bedrag is opge-
bouwd uit de ‘afzegfee’ van 
2009, de opbrengst van de 
verkochte broches, donaties 
en de greenfee van die dag. 
Tevens boden Paula en Nigel 
Lancaster spontaan een be-
drag van € 250 aan. Een mooi 
resultaat. 

altijd supersnelle Martine 
Loos kwam steeds meer in 
haar spel, met veel breaks 
en punten als gevolg. Ook 
de afstandsschoten van 
met name Sabine Dijkstra 
vielen deze wedstrijd voor 
de verandering weer eens. 
Zij zou uiteindelijk komen 
tot het respectabele aantal 
van 21 punten. Het was dan 
ook niet verwonderlijk dat 
Koper na afloop de lof hele-
maal naar zijn dames toe-
zwaaide. “Ze kunnen dus 
echt basketballen. Alleen 
moeten ze dat zich gaan 
realiseren”, aldus Koper.

Verdedigend lieten de 
Zandvoortse dames weinig 
ruimte voor hun opponen-
ten om te scoren. Nu moet 
wel gezegd worden dat de 
Amstelveense dames niet 
echt op oorlogssterkte naar 
Zandvoort waren gekomen. 

mer twee in de 5e klasse D 
langszij komen. Daarna wis-
ten alleen de gastheren het 
net nog te vinden, een ge-
desillusioneerd Zandvoort 
achterlatend. Ferry Boom 
en Roberto Molina lieten de 
Zandvoorters in eerste in-
stantie nog geloven in een 
klein wonder. Toen echter 
zette HYS de kustbewoners  
de duimschroeven aan en, 
geholpen door de arbi-
trage, was er geen genade 
voor onze plaatsgenoten. 
“Voetballend waren we deze 
wedstrijd zeker niet minder 
dan de tegenstander maar 
als je de kansen niet afmaakt, 
win je eenvoudig niet. Ook 
het ontbreken van Raymon 
Hölzken door een lichte bles-
sure liet zich voelen”, vond 
Paap. Toen na de thee de 4-2 
een feit was, gingen volgens 
de geplaagde coach de ‘kop-
pies’ hangen en was het hek 
van de dam.

Komende zondag speelt 
het zondagelftal thuis te-
gen Geel Wit dat afgelopen 
weekend thuis met 0-1 van 
Terrasvogels verloor. Die wed-
strijd begint om 14.00 uur.
Overige uitslagen 5e klasse D: 
THB – DSOV: 2-0; DIO – VVC: 
1-2 en DIOS – Waterloo: 3-3. 
Vogelenzang was vrij.

ZSC’04
ZSC’04 bewees met de over-
winning zichzelf een dienst 
door weer mee te doen in de 
bovenste regionen. Bovendien 
speelde de ploeg van Marcel 
Paap weer het eigen voetbal 
waarmee het zover al is geko-
men in het zaalvoetbal. “We 
stonden met 0-5 voor, maar 
door eigen fouten kwamen 
zij nog terug tot 3-5”, aldus 
de Zandvoortse coach die 
ook vond dat het scheelde dat 
Nigel Berg en Jordi Joachim 
weer meededen. In de komen-
de thuiswedstrijd op vrijdag 
6 november speelt ZSC’04 
tegen de geslepen ploeg van 
FCB Isolatie uit Beverwijk.

Met slechts één wissel op 
de bank moesten ze het 
tegen een voltallig Lions 
opnemen. Vooral in de eer-
ste twee kwarten wisten 
ze AMVJ niet meer dan 6 
punten per kwart te laten 
noteren terwijl Lions bij 
de wisseling van de speel-
helft er al 40 hadden laten 
aantekenen. Daar gingen 
zij in de tweede helft nog 
overheen, een gedesillusio-
neerd AMVJ terug naar huis 
sturend.

Komende zaterdag zullen 
onze plaatsgenoten voor de 
zware opdracht staan om 
punten te halen in Almaar. 
Die wedstrijd in de Hoornse 
Vaart begint om 20.15 uur.
Topscores Lions: Sabine 
Dijkstra 21; Wendy Bluijs 16; 
Martine Loos 13 en Tessa de 
Boer en Henriëtte Geurtse 
beide 10 punten.

Eerste binnenwinst

Kennedy gefeliciteerd

handbal

Afgelopen zondag hebben de handbaldames van ZSC de eer-
ste winst van het binnenseizoen behaald. In eigen huis werd 
het Amsterdamse DSG met 13-11 aan de zegekar gebonden.

Vooral de tweede helft, na een 
9-6 ruststand, was meer dan 
spannend. De Zandvoortse 
dames echter wilden niet wij-
ken voor hun gasten en sleep-
ten een verdiende overwin-
ning uit het vuur. Komende 
zaterdag gaan ze op bezoek 

Na de overwinning van 
Ajax op Feyenoord afge-
lopen zondag, heeft Ajax-
speler Kennedy zijn ver-
jaardag gevierd in Greek 

bij Vriendschap/TOB aan de 
Meteorenweg in Amsterdam. 
De wedstrijd begint om 21.20 
uur. Topscores ZSC: Lucia v.d. 
Drift en Romena Daniëls 4; 
Martina Balk 2 en Asia El 
Bakkali, Naomi Kaspers en 
Laura Koning ieder 1.

Cuisine Filoxenia. Omdat 
uitbater Kostas live muziek 
had geregeld, werd het een 
feestelijke avond vol dans 
en muziek. 
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Zondag 15 november 2009
Uriël Ensemble

Met leden van het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest 

U hoort het Forellenkwintet
 van Franz Schubert

Locatie: Protestantse kerk, 
Kerkplein 1
Aanvang: 15.00 uur 
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: gratis
www.classicconcerts.nl

7 2311 18+19Actueel Aultuur Politiek Autosport
Eerbetoon aan
Edo van Tetterode

Kunstwisseling in
bestuurskamer

Politieke partijen
met hun Algemene
Beschouwingen

Zandvoorter 
V.d. Laar wint 
Zandvoort 500

5e jaargang • week 46
12 november 2009

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

De Mannetjes
Algemene 

Beschouwingen

‘Opeens krijgen we enorm 
zin in de verkiezingen!’

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 46:
Proefstolletje 
met 100% spijs € 1,50
Multikorn heel € 2,50
 
week 47: 
Verse appelbeignets 
4 stuks € 5,00
Maïsbrood € 1,25

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

 van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

Gewijzigde vaststelling bestem-

mingsplan “Middenboulevard”

Zie de gemeente-advertentie in deze krant

Honderden mensen wandelden mee | Foto: Natuurbelang AWD

Protestwandeling

Circa 250 tot 300 wandelaars liepen zondag 8 november 
mee met de actiewandeling tegen de aanleg van een fiets-
pad door het natuurgebied van de Amsterdamse Waterlei-
ding Duinen. De sfeer op deze zonovergoten dag was prima. 

Tijdens de wandeling was 
er volop tijd om met elkaar 
van gedachten te wisselen, 
onder meer over de pre-
cedentwerking. Want als 
er eenmaal een 3 km lang 
fietspad komt, zoals de  
provincie Noord-Holland 
en Waternet (beheerder 
van het gebied) voorstaan, 
wordt het moeilijker om 
andere fietspaden tegen te 
houden. Het plan voor een 
fietspad is gekoppeld aan 
een recroduct dat omlig-
gende duingebieden met 
elkaar moet verbinden.

De wandeling was georga-

niseerd door verscheidene 
natuur- en wandelorga-
nisaties; Nemo, Te Voet, 
Stichting Natuurbelang 
AWD, Stichting Duinbehoud 
en Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland.  “Ik kan mij 
niet herinneren dat er de 
laatste jaren zoveel wan-
delaars zijn opgekomen 
voor de natuur. Het was een 
prachtige dag. Het geeft 
veel motivatie om verder 
te gaan. Als zoveel mensen 
meedoen, weet je dat je 
voor een goede zaak bezig 
bent”, aldus woordvoerder 
Harry Hobo namens de or-
ganisatoren.

Alle monturen

50% korting!

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466

Opnieuw heeft de rotonde in de Van Lennepweg voor een verkeersslachtoffer gezorgd. 
Dinsdagochtend werd een 10-jarige scholiere van De Golf door een onoplettende auto-
mobilist geschept en is ten val gekomen. Naar verluidt heeft zij een arm en een been 
gebroken. Zij is echter niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste die op deze 
onveilige rotonde een ongeluk krijgt.

Rotonde zorgt 
opnieuw voor valpartij

de rechterkant van de rijrich-
ting, dus tussen Thijsseweg 
en Linnaeusstraat, zijn te 
hoog om goed zicht te heb-
ben op de situatie.

Dinsdagochtend meldde 
een moeder die daar 4 keer 
per dag op de fiets rijdt om 
haar dochtertje naar school 
te brengen, het ongeval aan 
de Zandvoortse Courant. “Ik 
moet regelmatig hard in de 
remmen, anders liggen wij 
er ook onder. Nu is het een 
klein meisje, straks weer ie-
mand anders. Dit moet ver-
anderen. Voor zover ik weet, 
is er al regelmatig gesproken 
over de situatie maar praten 
werkt blijkbaar niet”, zei ze en 
gaf enkele suggesties om ter 
plekke een veiligere situatie 
te creëren.

Het gebeurt regelmatig dat 
fietsers en bromfietsers to-
taal over het hoofd worden 
gezien. Vooral als de scho-
len beginnen en uitgaan en 
in het donker is het gevaar 
groot. Vooral de aansluiting 
van de Thijsseweg aan de ro-
tonde is zeer onoverzichtelijk, 
met name nu de dagen korter 
worden. Er is (te) weinig ver-
lichting en de bosschages aan 

“De mooiste oplossing zou 
zijn dat er verkeerslichten 
komen, die de hele dag aan-
staan,  zeg maar van 07.00 
tot 19.00 uur bijvoorbeeld. 
Maar ook duidelijke ver-
keersdrempels, dus van die 
hoge, zouden goed kunnen 
werken omdat de auto-
mobilisten dan stapvoets 
daarover gaan. Niet alleen 
richting rotonde maar ook 
bij het verlaten daarvan. 
Beplanting terugsnoeien 
tot een hoogte van 15 cm., 
en bijhouden in het tempo 
dat het groeit, zou even-
eens kunnen bijdragen 
aan een veiligere situatie. 
Of beter nog: de beplanting 
volledig weghalen”, zijn de 
suggesties die zij ook in een 
e-mail naar de gemeente 
heeft gestuurd. 

De gevaarlijke aansluiting van de rotonde naar de Jac. P. Thijsseweg

Auto Strijder BV

Winterset
montage en
opslag € 75 
per halfjaar

Tel. 023-5714565

Alle merken

Ook bij ons

Bandenhotel
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is het deze week een unieke 
krant. Het is ‘t 250ste exem-
plaar dat van de pers rolt. 
En natuurlijk is dit dan de 
125ste column die ik voor de 
Zandvoortse Courant schrijf. 
Ik weet nog als de dag van 
gisteren dat ik zowaar ‘ja’ zei 
tegen Peter en Gillis Kok. Om 
de 14 dagen zou ik de krant 
vullen met mijn column. 
Inmiddels deelden we lief en 
leed. In goede en in slechte 
tijden. Zoals drie jaar terug 
het bericht kwam dat ik bij 
één van de negen vrouwen 
hoorde die borstkanker had. 
Hartverwarmend waren de 
reacties en kaarten die ik 
van u ontving. Nog steeds 
bewaar ik de kaarten met 
een grote strik er omheen. U 
hebt mij geholpen om door 
te gaan. 

Soms vraagt men of ik vaker 
heb geschreven. Nee hoor, 
ik teken graag en schrijven? 
Nooit gedaan. Totdat in 
1999 de hoofdredacteur van 
het Zandvoorts Nieuwsblad 
vroeg of ik een column wilde 
maken. Verbaasd antwoord-
de ik dat ze de verkeerde voor 
zich had. Nee ze bedoelde 
echt mij. Omdat ik moeilijk 
nee kan zeggen dacht ik: 
“oké, laten we kijken waar 
het schip strand”. In het be-
gin ging het moeizaam want 
elke week een column produ-
ceren is best zwaar. De krant 
werd in 2001 opgeheven dus 
stopte ook mijn loopbaan als 
columnist. 

Op 3 februari 2005 zei ik 
weer ja tegen 2 enthousi-
aste mensen die zomaar 
een krant begonnen. “Wie 
begint er nou in Zandvoort 
een krant? Dat heeft geen 
lang leven, let maar op mijn 
woorden; dat lukt nooit!” 
Maar, ondanks alle negatie-
ve uitspraken is het hun wel 
gelukt. De krant is dikker en 
mooier geworden. En, er is 
nog steeds genoeg 
stof in Zandvoort om 
de krant te vullen. 
Bewaar dit exem-
plaar goed, het wordt 
een collector’s item!  

cartoon Hans van Pelt

Volgens mij… 

column
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten

burgerlijke stand
31 oktober - 6 november 2009

Geboren:
Dylano Renaldo Paulo, zoon van: Dijkstra, Paulo en: Barmentlo, 
Daphne.
Bodi, zoon van: Beck, Dennis William en: van der Linden, 
Mandy Marjorie.
Liv Quinty, dochter van: Pijtak, Jeroen en: van Dord, Nina.
Ruben Benjamin, zoon van: Slieker, Sylvain en: Sanders, Femke.

Ondertrouwd: 
Hogenbirk, Evert en: van Wees, Jannie.

Geregistreerd Partnerschap:
Roodhart, Joost en: Redelaar, Françoise Muriël.

Overleden:
Halderman geb. Zieck, Johanna Francina, oud 96 jaar.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~

~ Verzorging van overledene ~ 
~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

komenDe ZonDAG 

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. D.C. Nicolai

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

kerkdiensten 

Jaap van Gelder 

stapt op bij De Key
Voedselbank is nog steeds broodnodig

Per 1 januari aanstaande treedt Jaap van Gelder terug 
bij woonstichting De Key. De algemeen directeur van de 
woonstichting is tevens bestuurder van de Zandvoortse 
vestiging. Van Gelder trekt het zich aan dat door de re-
cessie de ontwikkeling van De Key tot stilstand is geko-
men en dat hij dat niet heeft kunnen voorkomen. Voor 
het Zandvoortse ontstaat er geen nieuwe situatie. De ge-
maakte afspraken die bij de fusie gemaakt zijn tussen de 
beide partijen blijven gehandhaafd en dus ook het groot-
schalig onderhoud.

Vrijwilligers van de Voedselbank Haarlem en omstreken 
en de dependance Zandvoort zijn op zaterdag 14 no-
vember van 10.00 tot 18.00 uur aanwezig bij de Vomar 
in Zandvoort Nieuw Noord voor de tweejaarlijkse actie. 
Aan elke klant van de supermarkt wordt een flyer uitge-
reikt met het verzoek om naast de eigen boodschappen 
ook iets (houdbaars) te kopen voor de Voedselbank. De 
acties bij de supermarkten leveren een steeds belangrij-
kere bijdrage aan de inhoud van een voedselpakket.

Jaap van Gelder toostte in januari nog 
vol vertrouwen op de toekomst van De Key

Een tafel vol goederen voor de Voedselbank

VVD-raadslid Jerry Kramer 
had recent een verontrus-
tend bericht op zijn weblog 
gezet als zou De Key failliet 
zijn door een geboekt ver-
lies in 2008 van meer dan 30 
miljoen euro. Het verlies is 
groot, maar de Zandvoortse 
vestigingsmanager Lidy v.d. 
Schaft van de woonstich-
ting verzekerde tegenover 
de Zandvoortse Courant dat 
er voor onze woonplaats 

door Nel Kerkman

De Voedselbank Haarlem en 
omstreken wil een bijdrage 
leveren aan de verminde-
ring van de hulpbehoeven-
de minima die ondanks de 
‘welvaart’ in Nederland een 
kwetsbare groep in de sa-
menleving is. Men probeert 
te helpen door consumptie 
geschikte voedseloverschot-
ten en andere levensmidde-
len van het bedrijfsleven in 
te zamelen en kosteloos ter 
beschikking te stellen. Het 
overschot van de produc-

niets mis zal gaan. De ge-
maakte afspraken bij de 
fusie tussen de ‘oude’ wo-
ningbouwvereniging EMM 
en de Amsterdamse fusie-
partner De Key, onder an-
dere over grootschalig on-
derhoud aan Zandvoortse 
woningen en wooncom-
plexen, gaan volgens de 
haar gewoon door. Ook zal 
De Key zich in Zandvoort 
blijven ontwikkelen.

ten kan komen omdat het 
product uit het assortiment 
gaat, er teveel voorraad van 
is, de verpakking niet in orde 
is of als de THT datum te 
dichtbij is om het product 
nog in het normale afzetka-
naal kwijt te kunnen. Deze 
producten zouden anders 
vernietigd worden of als vee-
voer worden gebruikt.

Doorgeefluik
Eigenlijk zou een voedsel-
bank overbodig moeten zijn 
maar inmiddels bestaat het 
uitreikpunt in Zandvoort al 

Het Parkeerplan 2009 moet, naar de mening van de com-
missie, door B&W aangepast worden. Weliswaar staan er 
volgens de commissie goede plannen in maar het werd 
toch te mager bevonden.

In het ontwerp Parkeerplan 
2009 heeft het college de 
uitgangspunten, die de raad 
in maart van dit jaar voor het 
parkeerbeleid geformuleerd 
had, uitgewerkt. Ingegaan 
wordt onder meer op de 
parkeerregimes in de diverse 
wijken van Zandvoort, de mo-
gelijkheid van een parkeer-
vignet voor alle Zandvoorters 

en de parkeerorganisatie. De 
commissie trof in het stuk 
veel goede ideeën aan, maar 
was het toch niet met alles 
eens. Ook ging de discussie 
over de wijze waarop in-
spraak zou moeten kunnen 
worden gegeven.

Op dit moment wordt er druk 
overlegd gevoerd over hoe nu 

Parkeerplan terug naar college

Politiek Commissie Projecten & Thema’s, d.d. 4-11

verder te gaan. Een onder-
deel waarover besluitvor-
ming op korte termijn hard 
nodig is wordt gevormd door 
de parkeertarieven. De raad 
heeft immers besloten een 
parkeergarage in het Louis 
Davids Carré te bouwen en 
om die te bekostigen had 
het college voorgesteld de 
parkeertarieven te verho-
gen. Inmiddels is ook voor 
een tweede parkeergarage 
groen licht gegeven, wat 
deze problematiek alleen 
maar aanscherpt.
Bron: www.zandvoort.nl
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waterstanden

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van 
het Huis in de Duinen, afdeling de Branding, 
voor de liefdevolle zorg voor onze vader.

Familie Egas

Verlangend 
naar de dood,
eindelijk rust.

Ontroerd door de moed waarmee zij tot het laatst 
heeft gevochten, moeten wij afscheid nemen van

Johanna Elizabeth Terol - Bos
weduwe van Pieter Coenraad Terol

op de leeftijd van 94 jaar.

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

6 november 2009 
Herman Heijermansweg 43
2042 XP Zandvoort

Correspondentieadres:
Antie P. Terol
Dr Mezgerstraat 29
2041 HT  Zandvoort

De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

twee jaar. Vanuit de Diaconie 
van de Kerken is deze voor-
ziening in het leven ge-
roepen nadat bleek dat er 
een grote behoefte bij een 
groep mensen in Zandvoort 
bestond. Sindsdien zijn 8 
vrijwilligers elke week in 
Zandvoort al vroeg in de 
weer om kratten, gevuld 
met producten en gebracht 
door vrachtwagens vanuit 
het Haarlem, te verdelen 
voor 20 huishoudens. Op 
een lange tafel worden de 
producten met een kleur-
kaart bij elkaar gelegd. De 
kleur correspondeert met 
de gezinssamenstelling zo-
dat ouders met kinderen een 
ander pakket ontvangen dan 
een alleenstaande. Om in 
aanmerking te komen is er 
eerst een gesprek met een 
maatschappelijk werker no-
dig want men moet wel vol-
doen aan bepaalde criteria. 
Op vertoon van een toeken-
ningbrief kan men daarna in 
alle anonimiteit het pakket 
ophalen. 

Voor meer informatie kunt 
u maandag tot en met vrij-
dag van 09.00 tot 12.30 uur 
terecht bij Loket Zandvoort 
in het Gemeenschapshuis, 
Louis Davidsstraat 17 of elke 
donderdag tussen 09.00 
en 11.00 uur bij Pluspunt, 
Flemingstraat 55. U kunt 
ook telefonisch informeren 
via tel. 5740450.

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

The memories we gather, must never ever die 
That's why we did not say goodbye… 

Dat het ging gebeuren, was bekend. Toch kwam het moment waarop 
we hem moesten loslaten nog onverwacht. 

Robbert Croese 
journalist en vooral een goed mens 

Amsterdam                                           Heemstede 
6 oktober 1932                          7 november 2009 

Rob was geen gemakkelijk mens, maar wel een bijzonder mens. En 
bovenal: een goed mens. Na het overlijden van Arthur was hij echter 
geen compleet mens meer. Het maakte het moeilijk voor hem de rest 
van het levenspad met vertrouwen af te lopen. Maar hij bleef vol-
houden. Langs het pad dat hij volgde, maakte hij nieuwe vrienden en 
vriendinnen. Ook onder zijn medepatiënten en onder de mensen die 
hem zo liefdevol verpleegden. De weg die hij had af te leggen, werd 
voor hem echter steeds moeilijker en zwaarder. En uiteindelijk gaf hij 
het op… 

Lies en Pierre van Daalen 
Ina Slotemaker-Van den Houten 

Yutah 

Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen op woensdag 11 november 
van 15.00-16.00 uur in Kennemerduin, Herenweg 126 te 
Heemstede. 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 12 november 
om 15.00 uur in Crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 
te Driehuis (Velsen). 

May your hand be full for always, if only 
with another hand 

Correspondentie-adres: 
Pierre D.F. van Daalen 
Assumburg 28 
2402 KS  Alphen aan den Rijn 

Na een mooi leven is rustig ingeslapen

Wouter Egas
Amsterdam Zandvoort
5 januari 1922  8 november 2009

Weduwnaar van Gerry Egas - Kroese

 Gerry en Jan
  Sven
   Jamie
  Sten en Isabelle
   Lucas
   Casper
 Dicky en Koos
 Erly
  Youri
 Wouter en Marieke (in liefdevolle herinnering)
  Daphne
  Wouter

Onze vader is overgebracht naar het Uitvaartzorgcentrum 
Zandvoort, Tollenstraat 67, alwaar geen bezoek
De begrafenis vindt in familiekring plaats

Correspondentie adres: 
E. Egas Bakenessergracht 98, 2011 JZ Haarlem
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Het gaat de goede kant op met het apart inleveren van oud papier! Steeds 
meer gezinnen hebben het gemak ontdekt van de papierbak aan huis. Zelfs 
enkele weigeraars komen op hun besluit terug. Behalve met kranten en 
tijdschriften kan de bak ook worden gevuld met karton, eierdozen, verpak-
kingspapier enz. Voor wie daaraan niet kan of wil meedoen zijn er op talloze 
plekken in de gemeente centrale brengplekken waar al het oud papier in 
kan. Momenteel gaan die grotendeels “onder de grond”. Gescheiden hou-
den van ander afval bespaart ruimte in de grijze rolemmer en levert een 
vermindering op van de verbrandingskosten. Het is echt zonde om al dat 
papier zo maar te verbranden. Door papier apart in te leveren draagt men 
direct bij aan een verantwoord hergebruik en aan een beter milieubeheer: 
er hoeft immers geen kostbaar basisproduct te worden verbrand! 
Vanaf januari zullen via de website actuele opbrengstcijfers worden gepu-
bliceerd van alle apart ingeleverde afvalstromen; dat zijn plastic verpak-
kingsmateriaal, glas, papier, textiel en , chemisch afval.

WAAROM MOET OUD PAPIER APART? 

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

echt in Zandvoort is gearri-
veerd? Of was er geen plaatsje 
meer in het Raadhuis om dit 
naambordje ergens aan vast 
te schroeven. We gaan het te 
zijner tijd even vragen aan 
Niek Meijer!

Toppie
Met twee duimen omhoog 
gaf een dagtoerist aan erg 
blij te zijn met de klantvrien-
delijke actie op de boulevards. 
Sinds 4 november zijn de hoe-
zen over de parkeermeters ge-
plaatst. Met het mooie weer 
van afgelopen zondag waren 
alle parkeerplaatsen bezet. 
Het leek wel een zomerse top-
dag. Een leuke bijkomstigheid 
is het wanneer je op een uniek 
plekje gratis mag parkeren.

Fietswrakken
Gemeentelijke handhavers 
starten in de tweede week 
van november een fietswrak-
kenactie. Eerst plakken zij 
waarschuwingsstickers op 
de fietswrakken. Op die stic-
ker staat een verwijdering-
datum. Als de fiets er op die 
datum nog staat, wordt deze 
meegenomen en opgeslagen. 
Daarna heeft de eigenaar nog 
een paar weken de tijd zich 
te melden om het wrak op te 
halen. Daarna wordt het wrak 
vernietigd. Prima actie!

Droompoort 

In een vol café Fier heeft Din 
Droomgezel vorige week 
donderdag haar eerste boek 
uit handen van dorpsom-
roeper Klaas Koper mogen 
ontvangen. Aan het boek, 
Droompoort, heeft zij bijna 
vijf jaar gewerkt. Het zijn ver-
halen die zij naar aanleiding 

van haar dromen heeft ge-
maakt. Het is een interes-
sant, spannend, maar ook 
komisch en herkenbaar ver-
haal, zeker voor de dromers 
onder ons! Het boek is voor 

€ 16,95 is in iedere boekhan-
del te bestellen.

Superleeskring 
Dit jaar wordt naar aanlei-
ding van ‘Nederland leest’ 
het boek Oeroeg van Hella 
Haasse besproken op don-
derdagavond 19 november 
in de bibliotheek Duinrand 
Zandvoort om 19.30 uur. 
Oeroeg is het aangrijpende 
verhaal van de vriendschap 
tussen een Indonesische 
jongen en de zoon van 
een Nederlandse admini-
strateur in het voormalige 
Nederlands-Indië. Een boek 
dat volop stof biedt voor dis-
cussie. Tot 15 november kunt 
u zich bij de balie aanmelden 
of bellen naar tel. 5714131.

Bazar voor nieuw toilet

De opbrengst van de afge-
lopen zaterdag gehouden 
bazar in de Protestantse 
kerk was bedoeld om een 
extra toiletgroep mogelijk te 
maken. Het is een wens van 
velen, want met de huidige 
twee toiletten is het erg 
krap gesteld, vooral tijdens 
een Korendag of wanneer 
Classic Concerts weer volle 
‘zalen’ trekt. Een supergezel-
lige bazar waar velen lekker 
kwamen rondsnuffelen of 
er iets van hun gading bij 
was. Een leuke loterij met 
veel nuttige prijzen en al-
lerlei activiteiten zorgden, 
ondanks het slechtere weer 
in de middag, voor extra in-
komsten. 

Ruilmiddag 
Op woensdag 18 november 
is in de Zandvoortse Albert 
Heijn tussen 14.00 en 16.00 
uur een ruilmiddag. Alle en-
thousiaste verzamelaars die 
graag hun sneeuwwitjes, 
zeven dwergen en prinsen 
met elkaar willen ruilen om 
zo hun verzameling com-
pleet te maken, kunnen op 
die dag terecht. Alle 15 figu-
ren uit het sprookje zijn on-
dertussen collectors items 
want ze vliegen in hoog 
tempo de winkels uit.

Mhhh lekker

Nog een paar nachtjes sla-
pen dan is Sinterklaas in 
Zandvoort. Maar met de 
decembermaand in zicht 
is ook de oliebollenkraam 
weer op het Raadhuisplein 
geplaatst. Het ruikt goed 
en dat dachten ook de vele 
duiven op het plein. Vol ver-
langen klopt hun hartje, 
ondertussen loerend naar 
eventuele restjes. Wel een 
komisch gezicht om in 
plaats van de mannetjes, 
de duiven op het bankje te 
zien zitten.

Naambordje

Op datzelfde plein is nog 
iets leuks te zien. Voor het 
raam van de burgemees-
terskamer hangt sinds kort 
een bordje met Zandvoort 
aan zee. Zou het een knip-
oog zijn naar de toerist 
zodat men weet dat men 

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Seniorenmenu: € 7,00
Ma 16-11 Bal gehakt met frites en  bloemkool.
Di 17-11 Visstoofpotje met gele rijst.
Wo 18-11 Boerenkool met worst.
Do 19-11 Gebakken tartaar 
 met gebakken aardappel en bonen.
Vr 20-11 Zalmfilet met aardappelpuree en wortelen
Za 21-11 Kippotje met frites en sla.
Zo 22-11 Rijst kip kerrie.

Woensdags zijn wij gesloten.
Wilt u wel gebruik maken van het 

woensdagmenu dan graag op dinsdag meebestellen.

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur 
of eventueel tussen 16.00 en 17.30 uur.  U kunt ook een 
plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de Zandvoort-
Pas, dan krijgt u een toetje gratis.

Brasserie restaurant Harocamo
Kerkstraat 14  |  023-5712102

Op 4 november vond de landelijke Dag van de Dialoog in Kennemerland plaats. In de ge-
meentes Haarlem, Heemskerk, Zandvoort en Haarlemmermeer stonden 35 tafels klaar 
waar 260 burgers aanschoven om met elkaar in gesprek te gaan tijdens een aangeboden 
lunch. Daarbij stak Zandvoort met 1 tafel ook dit jaar  magertjes af. Maar ondanks de 
kleine groep was de intentie aan de lunchtafel, in Albert Heijn, er niet minder om.

Gespreksleider Pieter Jan Aries (m) leidde de dialoog aan de lunchtafel

Lokale betrokkenheid 

bij Dag van de Dialoog

tekst en foto Nel Kerkman

Het doel van de Dag van de 
Dialoog is om mensen samen 
laten komen en ervaringen 
met elkaar uit te laten wisse-
len. Op deze manier worden 
nieuwe contacten gelegd tus-
sen mensen, maatschappelij-
ke organisaties en bedrijven. 
Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerland staat volledig 
achter het doel en coördi-
neert dit project in de regio. 
De organisaties die een tafel 
aanbieden, dragen medever-
antwoordelijkheid zodat het 
draagvlak vergroot wordt.

Positieve bijdrage 
Sinds 2008 is supermarkt-
keten Albert Heijn nationaal 
de partner van de Dag van de 
Dialoog. Dit betekent dat in 

veel meer AH-winkels deze 
dialoog plaatsvindt met de 
intentie om een positieve en 
een actieve bijdrage te leveren 
aan het dagelijkse leven in de 
buurt. Supermarktmanager 
en tevens gespreksleider 
Pieter Jan Aries verwelkom-
de de 5 gasten die zich in 
Zandvoort hadden aange-
meld voor deze bijzondere 
maaltijd.

Centraal thema
Het onderwerp dit jaar was 
‘maak het verschil’ en dat 
bleek af en toe een lastig 
onderwerp te zijn. Want wat 
doet het onderwerp persoon-
lijk met jou en voelt het an-
ders aan dan je buurman of 
-vrouw? Ondanks dat de gas-
ten elkaar als dorpsgenoot 
kenden, ontstond er tijdens de 

lunch een levendige discussie 
waarbij Aries de dialoog goed 
leidde. De AH poster aan de 
muur, met de woorden ver-
trouwen, bezieling, samen, 
vernieuwing, respect en doel-
gericht, sloot mooi aan bij de 
samenspraak die ontstond. 
Tijdens de eindconclusie ‘hoe 
gaan we straks verder met het 
thema’ kwam naar voren dat 
je bij jezelf moet beginnen om 
‘het verschil’ weg te nemen. 
We moeten meer luisteren en 
openstaan voor elkaar. Verder 
sprak men de wens uit dat er 
volgend jaar meer animo en 
tafels in Zandvoort moeten 
komen voor deze speciale 
dag. Aan de enthousiaste ge-
spreksleider Aries zal het niet 
liggen. Het was weer een zin-
volle en positieve Dag van de 
Dialoog.

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon
Het leukste cadeau van het jaar!

ZANDVOORT, ZON & ZEE
documentaire van Thys Ockersen

DVD (€ 14,95) te koop bij Bruna Balkenende,

HEMA koffiecorner, Zandvoorts Museum,

Music Store en BP station Van Lennepweg.

Najaarsbeplanting
Bloeiende violen

Bemesting

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

De Kaashoek maakt ook dit 
jaar voor u mooie kerst- en 
relatiegeschenken naar uw 

keuze, smaak en portemonnee.

Tevens uw adres voor 
heerlijke, 

dagelijks vers gemaakte soepen 
uit eigen keuken.

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00
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evenementen agenda
14  De Babbelwagen - Documentaire Zandvoort, Zon 

& Zee door Thys Ockersen. Aanvang 20.00 uur

14 Tapasweken - Start van 3 weken lang tapas-
gerechten bij café Koper. Aanvang 20.00 uur

15 Stand-up comedy - Roué Verveer en 
 Murth Mossel in theater van Circus Zandvoort

15 Intocht Sinterklaas - De goedheiligman arriveert 
om 12.00 uur op het strand (voor de Rotonde)

15 ‘Forellen’ concert - Klassiek concert, 
 Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

15 Jazz café - 7 mans funky jazzband Leo’s 
 drugstore bij café Alex, aanvang 17.00 uur

15 Amsterdamse middag - Sfeer zoals het 
 vroeger was. In Het Wapen, aanvang 15.00 uur

22  Jazz café - Spoor 5 bij café Alex, aanvang 17.00 uur

25  ANBO Zandvoort - Nieuwe leden middag in 
het Gemeenschapshuis, aanvang 14.30 uur

29 Feestmarkt - Feestelijke markt 
 door het centrum van Zandvoort  

nov

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Het Genootschap Oud Zandvoort (GOZ) organiseerde vo-
rige week vrijdag voor haar leden in De Krocht een ge-
nootschapsavond. Voor de pauze stond ‘Edo van Tetterode, 
beeldhouwer en Zandvoortpromotor’ centraal. Na de pau-
ze vertoonde het GOZ deel 11 uit de serie ‘Zandvoort ge-
filmd in de vorige eeuw’. 

De Dierenambulance van de Dierenbescherming Haarlem 
& Omstreken vervoert zieke of gewonde dieren in de regio. 
Met maar liefst vier ambulances maakt de Dierenambu-
lance ruim 3.500 ritten per jaar. De chauffeurs krijgen een 
melding door van de centralist en handelen de ritten dier- 
en klantvriendelijk af. 

Het Juttersmu-ZEE-um is één van  tien instellingen die door 
het Cultureel Erfgoed Noord Holland gekozen is uit een gros-
lijst van regionale instellingen. Op 19 november verzorgen 
de gekozen  instellingen voor H’ART Kunst in School een ken-
nismaking (speed-date) voor interne cultuurcoördinatoren 
(ICC-ers) van basisscholen in Heemstede en Bloemendaal. 

Het succesvolle Zandvoortse koor The Beach Pop Sin-
gers zit dringend om versterking verlegen. Met name 
aan de sopranen- en bassenkant is er volop plaats voor 
versterking. 

Prins Bernard kreeg als enige ooit een kristallen Loeres| Foto: Rob Bossink

door Nel Kerkman

Zoals gebruikelijk zorgt 
een terugblik naar vervlo-
gen jaren altijd voor volle 
zalen. Ook deze genoot-
schapsavond was goed be-
zet. Voorzitter Ger Cense 
verwelkomde in het bijzon-
der de aanwezige familie 
Van Tetterode die het GOZ 

De chauffeurs zorgen ook 
voor een correcte registra-
tie van ritten. Met name 
voor de avond- nacht- en 
weekenddiensten is er een 
nijpend tekort aan collega’s. 
Wie wil minimaal 8 uur per 
week (dat is 1 dienst) het 

Tijdens de speed-date gaan 
scholen in gesprek met de 10 
instellingen die daarna een 
presentatie van 1 minuut ge-
ven. De ICC-ers krijgen hier-
door een goed beeld van de 
instelling en kunnen hun 
wensen voorleggen voor een 

Het repertoire van het po-
pulaire koor bestaat hoofd-
zakelijk uit popnummers uit 
de jaren ’70, ’80 en ’90 van 
de vorige eeuw, maar ook 
nummers die tegenwoor-
dig hoog scoren, worden in-
gestudeerd. Het koor is on-
der andere bekend door de 
organisatie van Korendag, 
het succesvolle evenement 

Eerbetoon Edo van Tetterode tijdens genootschapsavond

Dierenambulance zoekt

met spoed chauffeurs

Eervolle uitnodiging 

voor Juttersmu-ZEE-um

Beach Pop Singers 

zoeken stemmen

een blik had gegund in 
het privéarchief van beeld-
houwer Edo van Tetterode. 
Vervolgens toonde Cense in 
het kort het huis waar het 
gezin Van Tetterode woon-
de en nog woont. Tot 1942 
woonde burgemeester Van 
Alphen in dit huis. Op de fo-
to’s was te zien dat voor zijn 
vertrek alle ramen door de 

team komen versterken? 
Noodzakelijk is het bezit van 
rijbewijs B met minimaal 1 
jaar rijervaring en bereid-
heid om een dieren-EHBO-
cursus te volgen. Bel voor 
inlichtingen: Elly Dams, tel. 
023-549 1400 

eventuele samenwerking of 
een programma op maat. 
Kortom een uitwisseling 
van vragen, behoeftes, wen-
sen en mogelijkheden. H’ART 
Kunst in School zou ook voor 
de Zandvoortse basisscholen 
een goed idee zijn.

in de Protestantse kerk 
waarvan in oktober alweer 
de 3e editie plaatsvond. Het 
koor repeteert elke vrijdag-
avond vanaf 20.00 uur in 
het jeugdhuis achter de 
Protestantse kerk. Meer in-
formatie staat op de web-
site www.thebeachpopsin-
gers.nl of is verkrijgbaar via 
tel. 06-41550247.BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;
•	 Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
•	 Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
•	 Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 
 aankoop, verhuur en beheer;
•	 No cure, no pay;
•	 Gratis waardebepaling van uw woning;
•	 Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
•	 Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl, 
 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

 * Vraag naar de voorwaarden

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Ir. Friedhoffplein 18-6  Zandvoort 

Van Galenstraat 218  Zandvoort

Burg. van Fenemaplein 16-07  Zandvoort

Brederodestraat 100  ZandvoortJulianaweg 25  Zandvoort

•	 Royaal 3- (voorheen 4-) kamer appartement incl. garage met rondom uitzicht op strand, zee en duin!
•	 Op de 2e etage gelegen royaal 3-kamer appartement gelegen op het zuidwesten met 4 balkons, 

inclusief riante garage;
•	 Gesitueerd in het karakteristieke, kleinschalige appartementencomplex “De Sterflat”;
•	 Zeer ruime living met o.a. hard houten vloer, rondom raampartijen, open haard, toegang tot 2 

balkons en een bijzondere ruimtelijke indeling, aangrenzende eetkamer via open verbinding bij 
woonkamer getrokken;

•	 Moderne keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur en toegang tot balkon, moderne badkamer 

•	 Modern	-zo	te	betrekken-	2-kmr	appartement	met	balkon	op	het	zuidwesten	
direct	aan	de	boulevard	met	fraai	zeezicht!	Complex	beschikt		over	een	liftinstal-
latie	en	berging	in	de	onderbouw!

•	 Gelegen op de 4e (tevens hoogste) verdieping van het in 2006 gerenoveerde appartementen 
complex “Sonnevanck”;

•	 Zonnige en sfeervolle living (zuidwest ligging) met o.a. fantastisch zeezicht, laminaatvloer 
en toegang tot het balkon, moderne keuken vzv div. inbouwapp., moderne badkamer vzv 
doucheruimte en wastafelmeubel, 1 ruime slaapkamer, modern toilet met fontein;

•	 Riant	4-kamer	appartement	(verbouwd	naar	3	kamers)	met	o.a.	royale	living,	
ruim	balkon	aan	voorzijde	met	zeezicht,	ruim	2e	balkon	aan	achterzijde	met	
panoramisch	uitzicht	over	Zandvoort!

•	 Gelegen op de 4e etage, op een steenworp afstand van strand, boulevard en zee;
•	 Zonnige living (westligging) met 2 * toegangsdeur naar ruim balkon, laminaatvloer en open 

haard, moderne keuken vzv div. inbouwapp., badkamer vzv douchecabine en wastafel, 2 
slaapkamers, modern toilet met fontein;

•	 Vanuit alle vertrekken heeft u toegang tot een van de balkons;

•	 Een	karakteristieke	30-er	jaren	tussenwoning	met	o.a.	garage,	3	slaapkamers,	
balkon	en	voor-	en	achtertuin	op	het	westen	met	achterom!	

•	 Gelegen aan de statige Brederodestraat in Zandvoort Zuid;
•	 Beg. grond: o.a. ruime woonkamer met parketvloer en opensl. deuren naar de achtertuin, 

semi-open keuken vzv div. inbouwapp., modern toilet met fontein;
•	 1e verdieping: 2 slaapkamers, moderne badkamer vzv ligbad, sep. doucheruimte, wastafel en 

2e toilet, balkon;
•	 2e verdieping: ruime zolderkamer met aan beide zijden een dakkapel;

•	 NU	OF	NOOIT!	In	het	hart	van	het	geliefde	“Groene	Hart”	van	Zandvoort,	ligt	
deze	charmante	30-er	jaren	halfvrijstaande	woning	(type	2/1	kap)	op	een	per-
ceel	van	ruim	500	m²	met	garage	en	een	ruime	voor-,	zij-	en	achtertuin!

•	 Een woonhuis ( bj 1937) welke volledig gerenoveerd dient te worden;
•	 Beg. grond: o.a. royale hal met voorportaal, toilet met fontein, brede woonkamer-en-suite 

met origineel suitestel, voor- en achterkamer met marmeren schouwen, keuken met toegang 
tot achtertuin;

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met o.a. doucheruimte en 2e toilet, balkon; 

Vraagprijs: 
€ 349.000,- k.k. 
(incl. garage!)

Vraagprijs: 
€ 189.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 224.500,- k.k. 

Vraagprijs: 
€ 385.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 549.000,- k.k.

voorzien van doucheruimte, modern vormgege-
ven dubbele wastafel en 2e toilet, 2 (voorheen 
3) slaapkamers, modern toilet met fontein;

•	 Het appartementencomplex beschikt over een 
liftinstallatie;

•	 Woonoppervlakte ca. 120 m², inhoud ca. 300 m³.

•	 Nagenoeg geheel voorzien van laminaatvloe-
ren (m.u.v. sanitaire ruimtes en keuken);

•	 Garage separaat te koop ad € 25.000,-k.k.;
•	 Appartement verkeert in een goede staat 

van onderhoud!
•	 Woonoppervlakte 65 m² 
 (excl. balkon 60 m²), Inhoud 165 m³.

•	 Afzonderlijke berging in de onderbouw;
•	 Garage separaat te koop, 
 vraag naar de voorwaarden!
•	 Complex beschikt over een liftinstallatie!
•	 Woonoppervlakte ca. 105 m², 
 inhoud ca. 270 m³.

•	 De besloten achtertuin is gelegen op 
het westen en beschikt over een stenen 
schuur;

•	 Een goed onderhouden woonhuis op 
steenworp afstand van strand en duinen!

•	 Woonoppervlakte ca. 135 m², perceel 
149 m², inhoud ca. 360 m³.

•	 De besloten en riante achtertuin meet 
totaal ca. 185 m² en is op het oosten 
gelegen;  

•	 Aan u de kans van dit charmante huis op 
een toplocatie een droomhuis te maken!

•	 Woonoppervlakte ca. 180 m² 
 (excl. garage), perceel 504 m²,
  inhoud ca. 430 m³.

Emmaweg 25  Zandvoort

•	 Een	charmante	en	luxe	vrijstaande	villa	met	o.a.	fraai	aangelegde	voortuin,	een	inpandige	
garage,	een	oprit	voor	2	auto’s,	een	zeer	riante	achtertuin	met	verwarmd	zwembad	en	een	
zomerhuis,	gelegen	op	een	riant	perceel	midden	in	het	“Groene	Hart”	van	Zandvoort!		

•	 Deze villa is in 2001 nieuw gebouwd in een 30-er jaren, landelijke stijl en ingericht met gebruikmaking van 
luxe en hoogwaardige materialen;

•	 Beg. grond: o.a. luxe toilet met fontein, riante en tuingerichte woonkamer met 2 X openslaande deuren naar de 
tuin, erker, hardhouten vloerdelen en zandstenen schouw, luxe keuken vzv div. hoogwaardige inbouwapp.;

•	 1e verdieping: 2 (voorheen 3) slaapkamers (1 slaapkamer met toegang tot balkon), luxe badkamer vzv ligbad 
(whirlpool), sep. douchecabine, dubbele wastafel en 2e toilet, walk in closet grenzend aan master bedroom, 
was-/droogruimte, ruime bovenliggende vliering; 

•	 Souterrain: hal, toilet vzv urinoir, garage en 2 zeer royale verblijfsruimtes;
•	 Zomerhuis: sfeervolle en modern gestoffeerde woonkamer met vide, openslaande deuren naar tuin en open 

keuken, moderne badkamer;
•	 Dit is wonen in stijl op een toplocatie in de meest geliefde woonomgeving van Zandvoort!
•	 Woonoppervlakte ca. 295 m², perceel 741 m², inhoud ca. 780 m³.

Vraagprijs: € 1.295.000,- k.k.

NIEUW

NIEUW NIEUWE PRIJS

DIVERSE WOONHUIZEN EN APPARTEMENTEN

TE HUUR! 

Wij hebben op dit moment diverse woningen  
en appartementen te huur. Naast het aanbod  
dat wij op onze website als te huur presenteren, 
hebben wij nog een groot aantal objecten stil  

in de verhuur in diverse prijsklassen. 
Meer informatie? Mail naar 

nick@vrijehuizenmarkt.nl of bel onderstaand 
telefoonnummer voor meer informatie.

WA (Weerbaarheidafdeling, 
onderdeel van de NSB) wa-
ren ingegooid en het meu-
bilair was stukgeslagen. 

Na deze beelden nam Ankie 
Joustra het verhalenstok-
je over en begon bij het 
aanspoelen van het beeld 
Loeres, dat op 1 april 1962 
vanaf Paaseiland op het 
Zandvoortse strand terecht 
zou zijn gekomen. Iedereen 
kent het beroemde verhaal 
over Loeres omdat de uit-
eindelijke grap de voorpa-
gina’s haalde van binnen- 
en buitenlandse kranten. 
Nadien is het Nationaal 1 
April Genootschap opgericht 
waarbij in 1963 de eerste 
bronzen Loeres, tijdens de 
vierdaagse van Nijmegen 
aan de zogenaamde Turkse 
Delegatie werd uitgereikt. 
In de 30 jaar zijn er 67 
bronzen Loeressen, 1 zilve-
ren (John Kraaijkamp) en 1 
kristallen Loeres aan Prins 
Bernhard uitgereikt. Maar 
buiten het Nationale 1 April 
Genootschap organiseerde 
Van Tetterode nog zoveel an-

dere activiteiten. Ondermeer 
was hij een grote promotor 
achter het Fly-away eve-
nement (vliegerwedstrijd). 
Ankie Joustra verwoorde in 
een kort tijdbestek het bij-
zondere leven van hem als 
beeldhouwer, cartoonist en 
initiatiefnemer van vele lu-
dieke activiteiten én niet te 
vergeten de grote promotor 
van Zandvoort. Hij haalde 
bekende nationale en in-
ternationale personen naar 
Zandvoort.  

Traditiegetrouw was er na de 
pauze een loterij met prijzen 
uit de GOZ collectie. Daarna 
volgde de beloofde film waar 
Cor Draijer de aanwezigen 
meenam naar vroegere tij-
den. De leuke compilatie 
met bijpassende muziek en 
bekende en onbekende beel-
den is iedere keer een genoe-
gen om naar te kijken. Om 
23.00 uur was het gezellig 
napraten over de tijden van 
toen met een drankje en een 
bittergarnituur aangeboden 
door Theo Smit, beheerder 
van De Krocht.

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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door Erna Meijer

Hoewel dit bedrijf al twee jaar actief is, zal voor veel Zandvoorters gelden dat zij nog nooit 
gehoord hebben van de Mobiele Poets Centrale. Dat was ook voor uw verslaggeefster het 
geval. De kennismaking met eigenaar Kamal Choubassi en zijn vrouw Karin Calzado (haar 
oma had in de Haltestraat 7 het wolwinkeltje v.d. Schelde) is bijzonder hartelijk. 

Karin zelf is niet actief in 
het bedrijf werkzaam, maar 
zij is wel het aanspreekpunt 
voor klanten, onder meer 
voor afspraken. Deze af-
spraken kunnen telefonisch 
worden gemaakt, maar ook 
via de website. Op www.
mobiele-poets-centrale.nl 
is een speciaal contactfor-
mulier te vinden, waarbij 
tevens een prijsindicatie 
kan worden opgevraagd. 
De mobiele Poets Centrale 
is dus weliswaar een jong 
bedrijf, maar bijzonder ge-
specialiseerd in het poetsen 
en re-conditioneren van het 
in- en exterieur van uw auto. 
Er wordt uitsluitend gewerkt 
met poetsmiddelen van het 
topmerk Cartec.

Waarvoor kunt u bij Kamal 
en zijn broer Khaled terecht? 
U kunt kiezen uit diverse 
poetsprogramma’s en u be-
paalt ook zelf hoe uitgebreid 
u de behandeling wenst. Het 
effect is echt verbluffend; 
niet alleen krijgt de carros-
serie weer zijn oorspron-

Mobiele Poets Centrale

kelijke kleur en glans, het 
interieur is weer als nieuw 
na een intensieve behande-
ling waarbij naast vlekken 
ook eventuele luchtjes ver-
wijderd worden. Zij zorgen 
voor ontvetting van het mo-
torcompartiment en een op-
knapbeurt van de kofferbak, 
terwijl de kunststofdelen, 
banden en velgen er weer 
schoon en puntgaaf uitzien. 
Antiroest- en preventiebe-
handelingen, herstel van 
steenslagschade, lakverze-
geling: alles is mogelijk. De 
Mobiele Poets Centrale is 
er zowel voor personen- als 
bedrijfsauto’s en is tevens 
gespecialiseerd in de be-
handeling van Old Timers 
(er stond een schitterende 
antieke Jaguar, die net be-
handeld was). Kamal: “In 
de regio Haarlem werken 
wij al geruime tijd voor de 
Mercedesdealer Biemond en 
Van Wijk, de Saabdealer en 
hier in Zandvoort voor Auto 
Strijder. Dit geldt zowel voor 
nieuwe als voor gebruikte 
auto’s.” 

Dat er kwaliteit geleverd 
wordt blijkt wel uit het 
feit dat het bekende blad 
‘AutoWeek’ dit jaar een 
drietal poetstesten heeft 
uitgevoerd. Kort samenge-
vat luidt deze conclusie als 
volgt: “Bij de Mobiele Poets 
Centrale wordt gewerkt 
door perfectionisten. De 
lak voelt zijdezacht aan, 
dus een negen is op zijn 
plaats. Ook aan alle details 
is gedacht: de wielen zijn 
behandeld met een spe-
ciale zuurvrije reiniger en 
zelfs de motorruimte is op-
gefrist. Na de poetsbeurt 
ziet de auto er prachtig uit, 
maar ook na tien dagen 
beschermt de polish goed 
tegen het aanhechten van 
vuil (cijfer 8,5) en de regen-
druppels glijden als vanzelf 
van de auto.”

Mobiele Poets Centrale, 
Potgieterstraat 13, tel. 023-
8880275 of 06-42452535. Het 
bedrijf is van maandag tot 
en met zaterdag geopend 
van 08.00 tot 17.00 uur.

Gekozen tot de meest creatieve ondernemer in Zandvoort!!
Uw woning verkoopt u samen met de ACTIEVE én CREATIEVE makelaar!

- Trendsetters in makelaarsland!
- Digitale plattegronden!
- Bezichtigen tot 20:00 uur!
- Exclusief partner Bieden en Wonen!
- Kantoor op A1- locatie in centrum!
- Meest verkopende makelaar in Zandvoort 
(bron:NVM)!

Greeven Makelaardij is meer dan trots om de 
meest creatieve ondernemer van het jaar te zijn!!! 

Wilt u de fraaie wisseltrofee 
‘Het Haringmeisje’, 

ontworpen door Noor Brandt, bewonderen dan 
bent u van harte welkom op ons kantoor!

Wekelijks de krant 
lezen op internet?

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Na de verhuizing van de Willemstraat naar de Fleming-
straat stond afgelopen maandag de koffie klaar om de 
vrijwilligers van Plusdienst te verwelkomen en ze kennis 
te laten maken met de nieuwe locatie. Plusdienst telt on-
geveer 182 vrijwilligers, waarvan het merendeel boven de 
65 jaar, die zich voor allerlei diensten beschikbaar stellen.

Vrijwilligers van Plusdienst in Pluspunt

Kamal Choubassi (r) met zijn vrouw Karin Calzado en broer Khaled

Plusdienst is verhuisd naar Pluspunt

de groep anders te groot zou 
worden. Omdat jongeren tot 
de beroepscategorie behoren, 
zijn onder de vrijwilligers de 
65-plussers natuurlijk ruim 
vertegenwoordigd. Maar vol-
gens Amber van Tetterode, de 
coördinator van Plusdienst, 
zijn ook mensen welkom die 
bijvoorbeeld een uitkering 
hebben. Vrijwilligerswerk is 
namelijk altijd toegestaan. 
Jongeren hebben ook een 
andere kijk op het geheel en 
frisse ideeën. 

Plusdienst is nog op zoek naar 
vrijwilligers voor: PR, beheer, 
belasting, administratie en 

gastvrouwen voor de maan-
dagochtend. Mensen, ook 
jongeren, die zich willen in-
zetten voor hun Zandvoortse 
dorpsgenoten zijn van harte 
welkom. Aanmelden kan bij 
Amber van Tetterode of bij 
Nathalie Lindeboom (coördi-
nator vrijwilligersbeleid), tel. 
5719393.

De belangrijkste schakel in 
het geheel is de telefoon-
dienst. Momenteel is de bezet-
ting 2 personen per ochtend, 
die in wisselende diensten 
de aanvragen behandelen. 
Sommigen doen dit al 10 jaar. 
Die aanvragen zijn voorname-
lijk met betrekking tot vervoer, 
bezoek, gezelschap, wandelen, 
spelletjes doen of gezelschap 
dementerenden. Verder infor-
matie over de belbus, maaltijd-
voorziening, Vers aan Tafel voor 
minima, telefooncirkel, alar-
mering en computercursussen 
voor senioren. Ook betaalde 
diensten zijn beschikbaar, zo-
als: verhuisbedrijf, klusbedrijf, 
tuinonderhoud, kapper aan 
huis, kledingservice, huishou-
delijke (vaste) hulp via het PGB 
van Zorgcontact. 

Als u de hulp van Plusdienst 
wilt inroepen kunt u iedere 
werkdag van 09.00  tot 17.00 
uur bellen met tel. 5717373, of 
u kunt langs bij Pluspunt aan 
de Flemingstraat 55.

Sporen uit het verleden

In deze weken staat de rubriek ‘Sporen uit het 
verleden’ in het teken van de gevelstenen van 
beeldhouwer Edo van Tetterode. De gevelsteen 
van deze week door hem gemaakt, is aan de Bre-
derodestraat 81 te vinden. Goed beschouwd is de 
Brederodestraat rijkelijk versierd met gevelste-
nen van Van Tetterode. Dus een ‘beeldige’ straat. 

De drie Tonnen
De gevelsteen is aangebracht in 1986 en is in oude stijl gehakt in Oberkirchner steen 
en is ongeveer 65 bij 30 centimeter groot. Natuurlijk is ook in deze steen een reden dat 
er drie tonnen in gehakt staan. Volgens de overlevering werden de drie huizen met de 
nummers 79, 81 en 83 al voor de oorlog met deze naam aangeduid. Ter verduidelijking: 
burgemeester Van Alphen woonde tot 1942 aan de Brederodestraat 77 waar later Edo 
met zijn gezin ook woonde. Als je destijds vroeg: “Weet je waar de burgemeester van 
Alphen woont?” Dan kreeg je als antwoord: “In het huis naast de drie tonnen.” De 
benaming is ontstaan doordat bij elk pandje een eigen regenton voor de deur stond. 
Zo wist iedereen meteen wat je bedoelde!

tekst en foto’s Nel kerkman

Direct aan het centrum van Zand voort 
bieden wij ons appartement met 2 (!) 
balkons aan. Ideaal gelegen t.o.v. het 
strand, de duinen, openbaarvervoer 
voorzieningen en alle terrasjes en ge-
zelligheid die Zandvoort rijk is. 

Het woonoppervlakte bedraagt ca. 55 
m2. Als voorproefje op uw bezichtiging 
geven wij u alvast de indeling prijs:

Via het gemeenschappelijke trappen-
huis komt u op de eerste verdieping 
van het kleinschalige appartementen-
complex. Middels de entree komt u in 
de hal. De hal leidt u langs de diverse 
vertrekken. Aan de achterzijde bevindt zich de woonkamer met het zonnige balkon op het 
zuiden. De woonkamer gaat harmonieus over in de nette open keuken, welke is v.v. een 
gaskookplaat.

Vanuit de hal alwaar zich het separate toilet bevindt heeft u tevens toegang tot de riante 
slaapkamer, die op zijn beurt weer in verbinding staat met de badkamer alwaar een dou-
checabine, de wasmachineaansluiting en een wastafel is gesitueerd. Vanuit de slaapkamer 
heeft u toegang tot het balkon aan de voorzijde.

Bijzonderheden:
•  servicekosten € 100,- per maand 
   (inclusief opstalverzekering)
•  ideale ligging
•  gelegen op de eerste verdieping
•  gezonde Vereniging van Eigenaren
•  geheel v.v. dubbele beglazing
•  CV ketel uit 2008
•  separate berging in onderbouw
•  koper komt in aanmerking voor Koopsubsidie

BELANGRIJKE MEDEDELING 
voor diegenen die een oproep voor de 

Mexicaanse-griep-vaccinatie hebben gekregen

Tijden aangepast:
Op 17 + 18 november en 8 + 9 december 

zal er op onze praktijk gevaccineerd worden 
van 16.30 uur tot 18.30 uur!

Neem a.u.b. uw ingevulde oproepbrief mee!

Voor informatie:
Huisartsen Centrum Zandvoort, 

Beatrixplantsoen 1-B,

tel: 023 - 5732023
Reacties/info via: 06-25156490 of chantaluitdenboogaard@casema.nl

Unieke kans!

Vraagprijs 
€ 165.000,- k.k.

Hogeweg 62-6  Zandvoort

Tijdens deze middag waren 
diverse hulpdiensten verte-
genwoordigd. Zo zijn er 25 
vrijwilligers die zich inzetten 
om de aanvragen voor vervoer 
te bemannen (afgelopen jaar 
116 cliënten – 504 oproepen); 
21 vrijwilligers die eenzame 
oudere mensen thuis bezoe-
ken (23 cliënten); 11 vrijwilligers 
deden 426 keer boodschappen 
en 9 vrijwilligers behandelden 
de belastingaangiftes voor 170 
cliënten.

De vraag naar vrijwilligers is 
nog steeds levensgroot aan-
wezig, omdat de belasting op 
de schouders van de bestaan-

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Wij danken onze klanten voor het vertrouwen de afgelopen jaren! 
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C U L T U U R
Top klassieke muziek in Protestantse kerk

Genieten van jazzmusicus Ben Herman

Natuur inspireert tot kunstSuccesvolle tentoonstelling

Komende zondag zal in het kader van de Kerkpleinconcer-
ten van de stichting Classic Concerts het Uriël Ensemble 
voor u optreden. Het ensemble bestaat voor deze gelegen-
heid uit een vijftal strijkers uit het Koninklijk Concertge-
bouworkest en een toegevoegde pianiste.

Voor de tweede keer in het nieuwe jazzseizoen van Jazz in 
Zandvoort was de keuze van de organisatoren weer ongeloof-
lijk. Niet minder dan Ben( jamin) Herman was ondanks zijn 
overvolle agenda naar Zandvoort gekomen. Voor de vele mu-
ziekliefhebbers zeker geen onbekende in de jazzwereld. Het 
was als van oudst weer een geweldige middag in De Krocht. 

Elke vier maanden vindt er een metamorfose plaats in de ka-
mer waar het Zandvoorts college vergadert. Ook dit keer was 
burgemeester Niek Meijer zeer verrast door de keuze van de 
kunstenaarsvereniging BKZandvoort. De mini expositie is 
helaas niet voor publiek toegankelijk maar wie weet bent u 
in de gelegenheid om stiekem om een hoekje te gluren.

De Zandvoortse kunstenares Ellen Kuijl heeft afgelopen 
weekend in Aerdenhout geëxposeerd in het kader van de 
Kunstlijn Haarlem. Ze was uitgenodigd in het atelier van het 
beeldhouwersechtpaar Menno en Monique Veenendaal. Te-
vens hadden Ans Doorten (schilderijen) en Hieke Meppelink 
(beelden) er een plaats gevonden voor hun werk.

Het Uriël ensemble

Ben Herman in De Krocht

Schilderes Nelleke de Blaauw en beeldhouwer Wim Beerens  

Menno Veendendaal en Ellen Kuijl

Het Uriël Ensemble werd in 
2004 opgericht door vier mu-
sici die dezelfde passie voor ka-
mermuziek deelden. Inmiddels 
telt dit unieke ensemble acht 
musici, allen met ruime er-
varing, ook op internationale 
podia, waarvan er zondag vijf 
in de Protestantse kerk te be-
wonderen zijn. 

Zij spelen voor de pauze 
werken van Joseph Haydn 
uit het pianotrio XV waar-

door Nel Kerkman

Eigenlijk behoeft goede wijn 
geen krans en dat slaat ook 
op Ben Herman. Wat kan 
deze onberispelijk geklede 
man zijn altsax geweldig 
bespelen. Opvallend was het 
gemêleerde publiek dat wer-
kelijk ademloos genoot van 
de warme klanken van deze 
rasmusicus. Uiteraard onder 
geweldige begeleiding van 
het Trio Johan Clement met 
Eric Timmermans (contra-

tekst en foto Nel Kerkman

De twee leden van BK Zand-
voort, beide afkomstig uit 
Haarlem, kregen dit keer de 

Kuijl en de beide echtelieden 
Veenendaal zijn al sinds tijden 
met elkaar bevriend en zijn al-
ledrie begenadigd kunstenaar. 
Kuijl werkt hoofdzakelijk met 
glas, ze had een aantal schit-
terende schalen en twee 

onder het Andante, het Poco 
Adagio en de Finale. Van Felix 
Mendelssohn Bartholdy staan 
uit zijn sextet voor piano, vi-
ool, twee altviolen, cello en 
contrabas opus 110, de delen: 
Allegro vivace, Adagio, Agitato 
en Allegro vivace op de lijst. Na 
de pauze is het alleen maar 
Franz Schubert dat de klok 
slaat. Uit zijn Pianokwintet D 
667, het meer dan bekende  
‘Forellenkwintet’, worden het 
Allegro vivace, het Andante, 

bas), Johan Clement (piano) 
en dit keer, weer terug op 
het honk, Frits Landesbergen 
(slagwerk). Elke keer is het 
weer verbazingwekkend dat, 
ondanks dat er amper met 
elkaar geoefend is, het lijkt 
of ze al jaren met elkaar sa-
menspelen. Iedereen geeft el-
kaar de ruimte voor zijn solo 
en het plezier van deze vak-
mensen straalt er vanaf. Zo 
kwam na de pauze Herman 
opeens met het verrassende 
voorstel om de F toon te ver-

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp

 Tel/Fax 571 31 72 Mobiel 
06-54 264 259 Voor al uw 

behang-, wit- en schil-
derswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg (draad-
loos) netwerk. Ook avon-

den/weekend. Rep-it, 
to taal service voor 

computergebruikers. 
023-5719666 of 

06-44696001. Met 
garantie en KvK.

.........................................................
Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.........................................................
Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine 
klussen in en om 

het huis. Redelijke prijs. 
Voor info: 06-1423 2051  

.........................................................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 
of 06-48318230

.........................................................
Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 

Tel. 06-52461796 /
 023-5715921. 

Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort. Diabetische 

en reumatische voet 
worden vergoed door 

zorgverzekeringen.
.........................................................

Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot 

nagelstyliste begint met 
de gratis introductie 
avond bij A.B. Nails in 
Haarlem. Schrijf je in 
via www.abnails.nl of 

bel 023-5245005.

ZANDKORRELS
Te huur in Zandvoort: 

woon & kantoor appar-
tement. Per 1 dec. € 850 
p.m. Tel. 06-18090018

.........................................................
Sleutels verloren 

met een hanger van een 
klein UGG schoentje. 

Maandag 2 november 
rond 9.00 uur tussen 
de Van Ostadestraat 

en de Emmaweg. 
Wil de vinder contact 

opnemen met de redactie? 
Tel. 5732752

.........................................................
Te koop: 

Michelin winterbanden. 
Mt.195/65R15 op 4-gaats 

velgen. 1 winter 
gebruikt. Setprijs: € 135,-.

Tel. 06-46046026
.........................................................

Te huur: 
Zomerhuis in Zandvoort. 
Inclusief gas/water/elek-

tra. € 650,- per maand, 
1 maand borg. 

Geen huisdieren. 
Bob Kluft, tel. 06-29527140

.........................................................
Te huur: 

appartement 1-2 pers. 
in centrum Zandvoort. 

1 woonk. 1 slaapk. 
keuken/douche/toi-
let. Geen huisdieren. 

Per direct. € 750,- p.m. + 
borg. Tel. 06-53344660

.........................................................
Te koop: 

mooie, grote, 
rode tractor met gele 
frontlader. 1 jaar oud. 

Type: Xtrac, met traclader. 
Voor 3 t/m 10 jarigen. 

Nieuwprijs € 170, 
vraagprijs € 50. Tel. 

5762070 (v.a. 18.00 uur)
.........................................................

Vergeef de persoon die je 
iets te vergeven hebt. Dan 
zal God ook jou je misstap 

vergeven. Marcus 11:25
 ........................................................

Uggs laarzen new. 
Grijs en zwart met knoop 
op zij. Mt. 39-40. Samen 

€ 290,-. Met verzor-
gingsset. Tel. 5718295

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op! Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- 
en de singlemenu’s à € 10,-- bezorgen wij gratis!

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur
Woensdags gesloten

Mooie 
herfsttinten!!!
Specialist voor al uw bloemwerken.

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

het Scherzo met thema en 
variaties en het Allegro giusto 
ten gehore gebracht.

De kerkpleinconcerten zijn 
gratis toegankelijk. Na afloop 
is er een collectie voor nieuwe 
sanitaire voorzieningen van de 
Protestantse kerk. Het concert 
begint om 15.00 uur en de du-
eren van de kerk gaan om 14.30 
uur open.

Mastreechter Staar 
De zondag daarna, 22 novem-
ber, is de jaarlijkse grote pro-
ductie van Classic Concerts 
in de Agathakerk. Dan treedt 
het wereldberoemde koor 
de Mastreechter Staar Man-
nenkoor voor u op. De ‘Staar’, 
met als solisten Daphne 
Ramakers en Bèr Schellings, 
zal het jubileumprogramma 
dat werd samengesteld ter 
gelegenheid van hun 125-jarig 
bestaan, nu ook in Zandvoort 
uitvoeren. Via www.classic-
concerts.nl is nog een beperkt 
aantal kaarten, à € 20 per stuk, 
te bestellen. Het concert be-
gint om 15.00 uur en de kerk 
gaat om 14.00 uur open. 

anderen in G waardoor de 
muziekklank ingrijpend ver-
anderde. Herman ontpopte 
zich tussen de muziek door 
als een bedreven entertainer, 
wat het publiek duidelijk ap-
precieerde. De muziekkeus 
van Herman was heftig en 
lokte uit tot flinke vingeroe-
feningen. Het was topfitness 
van de bovenste plank! Bij de 
uitsmijter van de middag 
zweepte men elkaar met 
razend snelle solo’s op. Voor 
degene die thuisgebleven 
zijn zeker een gemiste kans 
om kennis te maken met 
Ben Herman, maar wie weet 
komt hij ooit nog eens naar 
Zandvoort. 

Op 20 december is er weer 
de mogelijkheid om op een 
concertmatige wijze van jazz-
muziek te genieten. De aan-
gekondigde Wies Ingwersen 
is verhinderd maar daarvoor 
in de plaats komt de 29 jari-
ge Statiaanse Shirma Rouse 
(zang). Zij heeft een stevige 
groovy jazzsound, beetje 
blues/gospel en heeft o.a. ge-
werkt met Trijntje Oosterhuis, 
Anouk, Wouter Hamel en 
Alain Clarke. Soul van het 
hoogste niveau. Voor meer 
info: www.jazzinzandvoort.nl 

eer om de bestuurskamer met 
kunst in te richten. Hun mis-
sie is geslaagd want de sculp-
turen van beeldhouwer Wim 
Beerens harmoniëren prach-

‘ooievaars’ meegenomen, en 
de ‘Veenendaals’ maken zeer 
verdienstelijke beelden. In een 
deel daarvan herkent men de 
grote liefde van Menno: mu-
ziek en dan met name de jazz. 
Hij is onder andere promotor 

tig bij de kunstwerken van 
schilderes Nelleke de Blaauw. 
Niet alleen het thema natuur 
is een mooi samenspel, ook 
de kleuren versterken de ge-
toonde kunst. Het schilderij 
met de olifant in aardekleuren 
is een eenheid met de  sculp-
tuur uit Indiaas serpentijn. 
Nelleke laat zich net als Wim 
inspireren door verre reizen. 
Het schilderij met de india-
nenkop kijkt indringend de ka-
mer in en het kunstwerk met 
boomstammen geeft iets ge-
heimzinnigs. De witte albast 
knol met daarin een blauwe 
soldaliet bol van Beerens 
past weer prima bij het ver-
tederende vogeltje (pastel) 
van De Blaauw. Nogmaals, 
een prima combinatie van 
gekozen kunst en misschien 
een begin van een geweldige 
samenwerking tussen deze 
twee kunstenaars. 

en organisator van Oomstee 
Jazz, het jazzgebeuren in ‘De 
Stinkende Emmer’ en een 
aantal jazzclubs in Loosdrecht, 
waar hij met de groten der 
aarde ook optreedt. Menno 
maakt bronzen beelden die 
hij vaak ‘versiert’ met orna-
menten uit de muziekwereld 
zoals kleppen van een saxo-
foon of een hele klarinet. 
Ook maakt hij veel bustes in 
opdracht. Monique heeft een 
andere stijl van werken. Zeer 
herkenbaar en meer verfijnd 
dan haar echtgenoot die vrij 
fors te werk kan gaan. 

De expositie in Aerdenhout 
werd goed bezocht hoewel 
het atelier enigszins uit ‘de 
loop’ lag. Misschien wordt het 
tijd dat het echtpaar zich aan-
sluit bij BKZandvoort. Kunnen 
de Zandvoorters ook eens met 
hun werk kennismaken.

Te koop:  ATAG gasfornuis 
met electr. oven + afdekplaat. 

Izgst. € 50,-. Babyliss ge-
zichtsbruiner. I.st.v.nw. € 5,-. 

1 pers. matras (Goldnest), 
ook geschikt voor lat-
tenbodem. 0,90x2,00. 

I.st.v.nw. € 85,-. Tel. 5713509
.........................................................

Per 1 dec. te huur: 
appartement in 

centrum Zandvoort. € 750 
p.m. Tel. 06-18090018

Sint en Piet hebben nog 
enkele plaatsen vrij. 1/2 
uur incl. strooigoed € 

50,-. Bel: 06-2063 8964
.........................................................

Uw tuin winterklaar 
maken? Bel voor vrijblij-

vende offerte 06-171 22 176
.........................................................

Gezocht: 
garnalennet (kro) voor 

een redelijke prijs. 
Thomas: 06-1608 6519



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 61A

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Op woensdag en 
donderdag
serveren wij
onze dagschotels
en is de 
4 voor 2 actie
Pashouders 
10% korting

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding:
Overgordijnen, diverse kleuren € 19,95 per meter incl. maken

(Vouw)gordijnen Tapijt
Vitrages Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering Parket

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Op vertoon van uw ZandvoortPas:

5% korting op
al uw aankopen!

Chocoladehuis Willemsen

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

hoek Kerkstraat
Nieuwe collectie 

schilderijen te zien bij
Hobby-Art en De Bode

De Bode Interieur
Gasthuisplein 9
Nieuwe beelden,

meubelen en schilderijen
Pashouders 5% korting

 Hele maand november voor Pashouders:
Malse Hertenbiefstukjes

100 gram € 3,25
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

 Ook lekker voor de raclette
Napoli Contadino

prettig gekruid met look, olijf en tomaat.
Nu 250 gram voor slechts € 2,98

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Nieuwe kerstcollectie van 
o.a. Riviera Maison!

Pashouders 10% korting!

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 20010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
voor 31 december bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Plony’s
Haarwinkel Autobedrijf Zandvoort

Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

raveer een keer

 

Voor al uw graveerwerk.
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

  10% korting 
voor pashouders.

Voor ZandvoortPas houders
Gedurende de hele maand november:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

10 % korting 
op de nieuwe collectie!!

GRATIS GLAS WIJN
bij ons Menu van de Maand

Boulevard Paulus Loot, pav. 5
www.tfaz.nl   /  023-5716119

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur • Woensdags gesloten

Voor Pashouders
10% korting

op onze wintergerechten

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren

Berliner +
   Katenspek +
     Achterham

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451
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De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 

(NSGK) houdt dit jaar van 16 t/m 21 november haar lande-

lijke collecte. Duizenden vrijwilligers gaan op pad om geld 

in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handi-

cap. Ook in Zandvoort zullen collectanten langs de deuren 

gaan voor een bijdrage. Uniek is dat giftgevers deze week 

zelf kunnen gaan zien hoe hun gift besteed wordt. 

Collecte voor kinderen met een handicap 

               Mieke Dolderman-Koper

ons werk”, zegt Mieke met veel overtuiging. Ook wordt eens 
in de maand op dinsdagmiddag de ruime zaal gevuld met 
liefhebbers van het bingospel. Altijd heel gezellig, vooral 
ook door de ter beschikking gestelde prijsjes.

Voor hobby’s had Mieke tot voor een paar jaar, afgezien van 
lezen, niet zoveel tijd. Maar daar kwam in 2006 verandering 
in toen zij Rob Dolderman leerde kennen. Al vanaf zijn zes-
de jaar was Rob actief in een dansschool in Utrecht en in de 
loop van al die jaren heeft hij zich via diverse opleidingen 
en danswedstrijden ontwikkeld tot een allround dansle-
raar. Zo kwam hij drie jaar geleden les geven in de Duinroos 
en zoals hij het zelf verwoordt: “Ik ging naar Zandvoort 
om te dansen en greep meteen ook andere kansen.” De 

vonk tussen Mieke en Rob sloeg snel over en 
zij zijn inmiddels ruim een jaar getrouwd. 

Mieke: “Ik had wel dansles gehad met 
14, 15 jaar, maar daarna is het er niet 

meer van gekomen, dus nu geniet 
ik er volop van.”  Rob: “Door het 

TV-programma ‘Dancing with 
the stars’ is er wel meer belang-
stelling voor dansen gekomen, 
maar wij kunnen hier nog wel 
wat paren gebruiken.” Iedere 
zondag- en woensdagavond 
worden in Pluspunt lessen in 

ballroom en Latijns-Amerikaanse 
dansen gegeven. Er is een cursus 

die 27 weken duurt en in het voorjaar 
komt er een korte cursus van 12 lessen. 

Op dit moment ligt de gemiddelde leeftijd 
wat hoger, maar Rob en Mieke willen graag ook 

de jeugd aan het dansen krijgen. De cursisten kunnen, 
eventueel met introducés, elke eerste zaterdagavond van 
de maand bij Pluspunt vrij dansen. Afgelopen zaterdag 
heeft weer een groepje enthousiastelingen heerlijk vrij ge-
danst. Neem binnenkort eens de gelegenheid om ook een 
kijkje te komen nemen en onze dorpsgenote van deze week 
met veel plezier haar (nieuwe) passie te zien uitoefenen! 

Dorpsgenoten

“Na de Karel Doormanschool en middelbare school ging ik 
op mijn zestiende in Amsterdam bij de Heinekenbrouwerij 
op de Stadhouderskade als administratieve kracht werken, 
wat ik vierenhalf jaar gedaan heb”, vertelt ze. Daarna kwam 
zij terug in Zandvoort en kwam bij de Hema op 
kantoor terecht, waar zij de salarisadmini-
stratie onder haar hoede nam. Zij trouw-
de en uit dit huwelijk werden doch-
ter Simone en zoon Léon geboren. 
Buitenshuis werken was er toen 
tijdelijk niet meer bij, maar al snel 
meldde zij zich als vrijwilligster 
bij ‘Het Stekkie’, destijds gehuis-
vest naast de Van Pageehal in 
Nieuw Noord. “Na allerlei on-
betaalde activiteiten, inclusief 
een bestuursfunctie, moest ik op 
mijn veertigste weer betaald aan 
de slag en gelukkig werd ik hier in 
1991 als fulltime beheerder/conciërge 
aangenomen! Al 18 jaar doe ik dit werk, 
zowel overdag als ’s avonds met heel veel 
plezier. Er werd en wordt zoveel georganiseerd, 
ook nu wij onder de naam Pluspunt bekend zijn. Zo is er 
een keer in de vier weken op zondag een groep van ruim 
40 ouderen, die al vanaf 10.00 uur koffie met iets lekkers 
komen drinken en daarna heel gezellig gaan klaverjassen 
of rummikub spelen. De dag wordt afgesloten met een 
heerlijk etentje, met dank aan een aantal vrijwilligers. Juist 
het veelvuldige contact met mensen is het leukste deel van 

Mieke Dolderman-Koper

door Erna Meijer

Ongetwijfeld zal er bij vele Zandvoorters een blijk van her-
kenning zijn bij het zien van de foto van de 58 jaar gele-
den geboren en getogen dorpsgenote van deze week. “Is 
dat niet ‘ientje’ van Siem van Rook van Job van Antefoe?” 
Inderdaad, Mieke is de jongste van vier dochters, waarvan 
drie nog steeds in Zandvoort wonen, uit het gezin van Ma-
rijtje Koper en Simon Koper, dubbel Koper dus.

Kinderen en jongeren met 
een handicap willen graag 
gewoon meedoen, net 
als hun leeftijdgenootjes. 
Daarvoor zijn vaak veel ex-

tra aanpassingen, zorg en 
begeleiding nodig. De NSGK 
helpt, bijvoorbeeld met spe-
ciale vakanties, aangepaste 
speelplaatsen en kleinscha-

 

• Het college zadelt de 
volgende gemeenteraad 
op met een groot tekort. 
Ze vertrekken waarschijn-
lijk op 3 maart 2010 als 
een dief in de nacht.

• Teveel aan regelgeving 
en onnodige procedures  
leid tot teveel aan buro-
cratie en te weinig echte 
oplossingen.

• Deze gemeenteraad wil graag zo veel mogelijk par-
keergarages hebben, zelfs als er totaal geen dekking 
voor is. Dit kost per Zandvoortse inwoner zo rond de 
40 euro per jaar extra.

• Twee grote evenementen zijn dit jaar vertrokken uit 
Zandvoort: A1GP en KLM Open. Dit college doet niets 
aan het behoud van dit soort evenementen.

• De rotonde Haarlemmerstraat/Kostverloren is on-
veilig en nog steeds niet gereed ondanks de belofte 
dit snel te realiseren.

• Ontwikkelingen van plannen Middenboulevard heb-
ben zeer veel geld gekost en hebben nog niets opge-
leverd.

• Kosten ambtelijke organisatie en kosten voor inhuur 
zijn afgelopen 4 jaar aanzienlijk gestegen zonder dat 
het de gewenste resultaten heeft opgeleverd. 

Openbare ruimte en groen ….
Parkeren in Zandvoort naar 2,20 euro per 
uur voor de toerist en de Zandvoortse 
inwoners! Belachelijk vindt het CDA.

er weinig tot geen ruimte 
voor nieuw beleid. Het 
CDA maakt zich zorgen 
over Zandvoort en zijn 
toekomst. Wij hopen dat 
er na de verkiezingen wel 
een bestuur aanwezig is 
dat eensgezind en daad-
krachtig handelt in belang 
van zijn bewoners.

In de afgelopen jaren is 
het college er niet in ge-
slaagd om voor de jeugd 
en de starters in Zand-
voort enig perspectief te 
bieden als het gaat om de 
jongerenhuisvesting.
Ondanks de nieuwbouw in 
LDC(Centrum van Zand-

voort) en het convenant 
met de Key zijn er geen 
resultaten geboekt, een 
gemiste kans.
De jeugd heeft de toe-
komst, laten we er voor 
zorgen dat de Zandvoort-
se jeugd de ruimte krijgt 
in onze gemeente!

CDA fractie “Zorgen over Zandvoort”
Met uw hulp, staan we sterk!           fractie CDA Zandvoort           www.zandvoort.cda.nl

Een analyse van het col-
legeprogramma geeft aan 
dat 40% van de specifieke 

aandachtspunten niet ge-
realiseerd zijn. Kijkend 
naar de komende jaren is 

WAT WIL DE CDA FRACTIE 
BEREIKEN?

Het CDA wenst geen ver-
hogingen van de parkeer-
tarieven en we willen geen 
beperking van de bewe-
gingsvrijheid voor de bur-
gers van Zandvoort. 
We willen eigenlijk af  van 
de namen PAP en BEL en 
we willen streven naar 
één systeem voor geheel 
Zandvoort.

Promotie van Zandvoort is
 belangrijk, maar…..

Het 4 jaar lang gevoerde 
beleid heeft geen extra 
impulsen opgeleverd. Na-
tuurlijk is de VVV gepri-
vatiseerd en is een wens 
vanuit het vorige college 
verzilverd, maar als we 
het hebben over integraal 
beleid en visie op het pro-
duct Zandvoort dan wordt 
het bij de wethouder erg 

stil. Beleid ten aanzien 
van de venters en de 
standplaatshouders, het 
strandbeleid, het pensi-
onbeleid, het evenemen-
tenbeleid en het op de 
kaart houden van Zand-
voort, toeristisch en eco-
nomisch, laat al ruim drie 
jaar op zich wachten.

Parkeren in Zandvoort € 2,20

De jeugd heeft de toekomst

Houd ons alert, dan houden 
wij u op de hoogte

Wilt u ons helpen de juiste keuzes te maken? Ga dan naar 
onze website www.zandvoort.cda.nl en reageer! Hier 
vindt u ook altijd het laatste nieuws en onze mening over 
tal van actuele onderwerpen. U kunt zich ook aanmelden 
voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

          Het dorp dat smaCht 
                naar een nieuwe raaD en college,

     zal op 3 maart een dorp zijn dat lAcht.

De CDA fractie brengt u middels deze nieuwsbrief op de hoog-
te van de stand van zaken in politiek Zandvoort.  Voor ons 
ligt de begroting 2010, de laatste van deze coalitie bestaande 
uit VVD, PvdA en Ouderenpartij. Van de ambities waar men in 
2006 mee begon, is anno 2009 nog maar weinig over. 

Zan d v
oo rt

Ben tveld &

• Een evenwichtig beleid gebaseerd op realiteitszin  
 met haalbare doelstellingen en uitgangspunten.

• Eerst afmaken waar we mee bezig zijn alvorens 
 nieuwe projecten te starten.

• Een echte visie op de toeristische economische 
 ontwikkeling in Zandvoort. 

• Geen extra belastingverhogingen maar het om-
 buigen van dreigende tekorten door besparingen.

• Dat het meerjarenbeleid gericht is op verantwoord  
 omgaan met de toekomstige lasten en risico’s.

• De omvang van onze ambtelijke organisatie op   
 een betaalbaar en aanvaardbaar niveau brengen.

CDA fractie heeft grote 
moeite met het gevoerde 
beleid t.a.v. openbare 
ruimte. Zo worden grote 
gezonde bomen opgeof-
ferd voor herinrichtings-
plannen. Het CDA wenst 
meer inzet en actief beleid 
om het bestaande bomen-

bestand uit te breiden en 
te behouden, door mid-
del van meer onderhoud 
en beplanting. Het CDA 
wenst een verbod op nut-
teloos kappen van bomen. 
Het college houdt erg van 
zagen, maar niet aan hun 
eigen stoelpoten!

WAAROM ZORGEN OVER ZANDVOORT?

adv_2009.indd   1 09-11-2009   08:07:05

lige woonvormen. Zodat ze 
met hun beperking toch ge-
woon kind kunnen zijn. 

Bezoek een project
De NSGK wil graag laten 
zien wat er met het in-
gezamelde geld gebeurt. 
Daarom zullen tussen 14 
en 21 november tientallen 
NSGK-projecten hun deuren 
openen voor het publiek on-
der de noemer ‘NSGK Week 
van de Zichtbaarheid’. Zo 
kunnen giftgevers zelf zien 

welke mooie initiatieven er 
mede dankzij hen mogelijk 
worden gemaakt voor kin-
deren en jongeren met een 
handicap. Kijk voor open 
dagen bij u in de buurt op 
www.nsgk.nl. 

Heeft u geen collectant aan 
de deur gehad maar wilt u 
toch een bijdrage overmaken, 
dan kan dit via giro 552000 
van de NSGK te Amsterdam. 
De NSGK is in het bezit van 
het CBF-keurmerk. 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 10 13 13 13

Min 4 8 11 9

Zon 15% 15% 15% 25%

Neerslag 35% 70% 85% 55%  

Wind z. 4-5 zzw. 6 zzw. 6 zzw. 4-5

Temperatuur richting 
de 15 graden

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Rond zaterdag kan even 
een dikke kracht 7 op de 
boulevard komen te staan. 
Een actieve depressie 
stoomt op naar de regio 
tussen Ierland en IJsland 
en geeft een grotere re-
genkans. Een kleine koude-
prik hadden we trouwens 
afgelopen zondag. Die 
dag begon koud met wat 
nachtvorst. Vooral tegen 
de avond was het niet veel 
warmer dan 4-5 graden in 
een mistige sfeer. 

Vooral vanaf deze don-
derdag kan er meer regen 
aankomen en stijgen de 
temperaturen zoals ge-
zegd geleidelijk tot boven 
de kaap van 10 graden 
met pieken tot wellicht 
14 graden in het week-
end. Kijk ook eens naar 
de hoge nachttempera-
tuur in de tabel op zater-
dag. Barometrisch zien 
we rond en in het aanko-
mende weekeinde nog 
steeds hogedrukinvloeden 
boven Zuid-Scandinavië. 
Anderzijds koersen diepe 
depressies juist richting 
Ierland en Engeland en 
de invloedssfeer daarvan 
lijkt veel groter te worden 
dan de uitstraling van die 
noordelijker gelegen hoge 
druk.

De kans dat november 
landelijk een (zeer) natte 
en te zachte maand wordt 
lijkt op dit moment al ta-
melijk zeker. Een koude en 
droge variant lijkt zo goed 
als uitgesloten. Op enkele 
plaatsen in de Randstad is 
al bijna 100 millimeter wa-
ter gevallen deze maand, 
vooral richting Lisse en 
Leiden. Zandvoort en 
Bentveld zitten bijna op de 
helft, maar tot maandag 
kan daar meer dan 10-15 
millimeter bij komen.

Toch moeten we in de ga-
ten houden wat die hoge 
druk boven het uiterste 
noordoosten van Europa 
gaat doen richting en na 
de twintigste. Mocht die 
toch zuidwestwaarts uit-
breiden dan draait bij ons 
de wind naar het oosten 
en kan geleidelijk koudere 
lucht toestromen. In no-
vember 1993 begon op die 
manier ook een zeer koude 
fase. Tegen het einde van 
die maand kon zelfs wor-
den geschaatst op een 
paar duinmeertjes nabij 
Zandvoort-Zuid.
Koud slot van november? 
Bel de weerprimeurlijn 
eens op 0900-1234554.
 
weerman Marc Putto  

Voorlopig is er geen zicht op ook maar een vleug no-
vemberkoude in Zandvoort. Het wordt eerder zachter 
en dat gaan we vooral aan het einde van deze week 
merken als het kwik tot ruim 13 of 14 graden kan op-
lopen. De wind gaat dan om naar zuidzuidwest en 
neemt ook toe.



16

Zandvoortse Courant • nummer 46 • 12 november 2009

17

(500) Days of Summer

Zelfs in deze cynische, 
moderne wereld gelooft 
Tom nog steeds heilig 
in het bestaan van een 
alles veranderende, kos-
misch voorbestemde, 
als door een bliksem-
schicht getroffen liefde. 
Summer, het meisje, 
gelooft daar helemaal 
niet in. Dat houdt Tom 
echter niet tegen om 
steeds weer achter 
haar aan te gaan, als 
een moderne Don Quichot. Opeens is Tom 
niet verliefd op zomaar een lieftallige, grappige, intel-
ligente vrouw – niet dat hij daar iets op tegen heeft – 
maar op het idee van Summer, het idee van een liefde 
die nog steeds het hart kan laten overslaan en de wereld 
op zijn kop kan zetten.

Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

Zondag 15 november,
v.a. 15.00 uur 

Gezellige Amsterdamse middag 
Zoals het vroeger was, met Amsterdamse muziek 

en lekkere hapjes.
 

Tevens voor uw receptie of feest

Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort 
Jeroen en Bart Schuitenmaker Tel.: 023-8223780
Maandag en dinsdag gesloten.

Uw woning verkopen?
Wij maken graag een vrijblijvende offerte!

Trendmark Makelaardij, 
een fundamenteel verschil

Brederodestraat 140 – 2042 BL – Zandvoort – 023-5734712
www.trendmark.nl

Flexibel
Enthousiast
Klantgericht
Persoonlijk

3- GanGen weekmenu
Voorgerecht

Garnalenkroketjes
ambachtelijk gemaakte garnalenkroketjes geser - 
veerd met groene mosterdmayonaise en peterselie. 

Of

Bospaddestoelensoep
Crème soep met kastanje champignons, 

oesterzwammen en shii-take. 

Hoofdgerecht
Gamba’s à la plancha

Gamba’s uit madagascar, op de hete plaat 
geserveerd met verse knoflook, 

huisgemaakte aiioli, frites en salade. 
Of

Fazant
Gebakken fazantenborst met een in ganzenvet 

gekonfijt pootje geserveerd op 
zuurkool stampot en een saus van vossenbessen. 

Dessert
Tarte Tatin

menu € 29,50 

Haltestraat 26 - Zandvoort
023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl

4- GanGen kreeFTmenu
Voorgerecht
kreeftencocktail

Cocktail van rivierkreeftstaartjes
geserveerd met toast.

Tussengerecht
Bisque Homard

Licht gebonden kreeftsoep met een gebakken 
gamba, room en aan tafel afgemaakt  

met een scheutje cognac.

Hoofdgerecht
Hele kreeft Thermidor 

met verse bladspinazie, beurre blanc en 
gegratineerd met parmezaan, 
geserveerd met tagliatelle.

Dessert
Sorbet

kreeftmenu € 44,50 p/p

 

 Café Oomstee
De beste Jazz, beleef 't mee!

Vrijdag 13 nov: aanvang 21.00 uur.
Geweldig optreden & gratis entree!

Menno Veenendaal
& Friends

Mathilde Marlon - zang
Cajan Witmer - piano / Bas Kistjens contrabas

Menno Veenendaal - drums
Noteer in uw agenda:

Volgende Jazzavond: vrijdag 27 november!

Zie www.oomstee.nl voor verdere informatie.

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”

Sm
ulh

ouse Allessandro3 gangen 
keuze menu €7,50
deze week eigen keus

superstunt:
vers gebakken oliebollen

vrijdag zaterdag zondag 
oliebollen met rozijnen 5 voor € 2,50

appelbeignets 5 voor € 3,75 
 

Wij zijn de gehele winter geopend 
7 dagen per week

Smulhouse Allessandro 
Boulevard Barnaart 8 - Zandvoort  

Tel.:0681307330 Tel: 06-40601692    E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer
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De VVD heeft bij monde van fractievoorzitter Fred Paap 
waardering voor de serieuze pogingen die het college on-
derneemt om de begroting zo ‘SMART’ mogelijk te maken. 
De VVD vindt ook dat de begroting weer beter leesbaar is 
geworden. “Als de VVD-fractie kijkt hoeveel ambities dit 
college had en nog heeft en hoeveel beleidsnotities er nog 
op stapel staan, dan is een tussensprint noodzakelijk. Het 
zijn er 37, waarvan er nog 18 te gaan zijn en dat in 4 maan-
den tijd. Alles kost zoveel tijd bij dit college”, aldus Paap.

De rode draad in deze begroting is volgens de VVD het 
zoeken naar een verstandige balans tussen bezuinigin-
gen en het stimuleren van het economisch herstel, met 
een aanzienlijk lagere aanspraak op de reserves. “In de 
meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met de 
structurele lasten van Zandvoorts grote projecten. Hiertoe 
zal ook in de toekomst een behoedzaam budgettair be-
leid noodzakelijk zijn, waarbij afschrijvingen misschien 
wel de goedkoopste oplossingen zijn. Wat opvalt volgens 
de VVD, is dat de bezuinigingsmaatregelen niet worden 
gevonden in verdergaande efficiency of het beraden op 
welke taken wanneer uitgevoerd moeten worden”, zei 
Paap. De liberalen rekenen op duurzame maatregelen die 
de gemeentelijke financiën weer gezond maken, zonder 
de lasten voor de inwoners te verzwaren. 

Paap vindt ook dat de ondersteuning van de raad naar 
een hoger niveau moet en kan. Hiertoe moet onder an-
dere de positie van de hoorcommissies anders worden 
ingebed. De VVD vindt ook dat de welstandscommissie 
moet worden opgeheven of worden voorzien van leden 
uit de Zandvoortse gemeenschap, waarbij de opdracht 
opnieuw gedefinieerd zal moeten worden. In dat kader 
verdienen de taken van de griffie heroriëntatie, gelet op 
de vele nieuwe wetten, initiatieven etc. 

De VVD wil radicaal ingrijpen in het aantrekken van ex-
terne adviseurs en tevens 10% bezuinigen op het budget 
van 12.4 miljoen euro aan personeelskosten. “Een goede 
stap is het beheersen van kosten aan zogenaamde in-
terim-medewerkers en specialisten van ruim € 200, en 
meer, per gedeclareerd uur. De kapitaalslasten moeten 
op termijn 0 zijn. Dit hoort prioriteit te hebben”, hield hij 
het college voor.

De VVD wil geen werkzaamheden beginnen voordat gron-
den in eigendom zijn. “Dat scheelt een vracht aan juri-
disch getouwtrek”, zei Paap. Ook wil de VVD in Zandvoort 
geen straten vernauwen, pleinen volbouwen en ongelimi-
teerd bomen kappen. Maar wel het plaatsen van schone, 
goed te onderhouden openbare toiletten, ondergrondse 

De Zandvoortse Courant was op voorhand in het bezit 
van de toespraken van de fractievoorzitters, die afgelopen 
dinsdag 10 en woensdag 11 november tijdens de Algemene 
Beschouwingen zijn voorgedragen. Een samenvatting van 
elke toespraak is hieronder te lezen. Een politiek verslag 
van de Algemene Beschouwingen volgt volgende week.

vuilopslag en schone straten en een hierop geënte ri-
oolheffing, met daarbij een beheerste en beheersbare 
‘overhead’ component. Volgens de VVD heeft cultuur-
budgetten verlagen geen meerwaarde, maar zorgt voor 
een verschraalde en verzurende samenleving. De VVD is 
geen voorstander van lastenverhoging, dus ook niet van 
parkeertarieven. VVD wil deze terugbrengen naar € 1,50 
per uur tussen 10.00 en 18.00 uur in de parkeergarage en 
van € 1 de rest van de tijd. 

“Jongeren zijn voor de VVD enorm belangrijk. In de afge-
lopen 3,5 jaar is er al ontzettend veel gebeurd, maar het 
kan nog beter. Als we dromen, doen we dat voor onze 
jongeren. We willen dat ze gezond en veilig opgroeien. 
Jongeren moeten met plezier en uitdaging opgroeien in 
Zandvoort”, gaf hij als laatste mee en wenste het college 
veel sterkte. 

De Ouderenpartij blikt met voldoening terug op de resul-
taten die tot dusverre in deze raadsperiode zijn bereikt. 
Volgens OPZ is met vereende krachten tussen raad en 
college gewerkt om zoveel mogelijk onderwerpen uit 
de raadsopdracht in concrete resultaten om te zetten. 
“Verder zijn er beleidsinitiatieven opgestart, dan wel in 
voorbereiding genomen. Aan de totstandkoming daarvan 
heeft OPZ bijgedragen, dan wel het initiatief genomen. 
Beloften in partijprogramma en raadsopdracht zijn nage-
komen en de trend is gezet voor het nog verder tot bloei 
brengen en leefbaar maken van de gemeente Zandvoort”, 
aldus fractievoorzitter Carl Simons.

Volgens OPZ moet op grond van de door het kabinet voor-
genomen korting op de uitkering aan gemeenten uit het 
Gemeentefonds, vanaf 2012 rekening worden gehouden 
met een korting van maar liefst 1 à 3 miljoen euro, al 
wordt de omvang van de noodzakelijke bezuiniging pas 
in een volgende raadsperiode concreet. “Ook de huidige 
gemeenteraad kan zich niet onttrekken aan de noodzaak 
om zich op deze bezuinigingen voor te bereiden. OPZ ziet 
het aandeel van de personeelskosten en de kosten van 
inhuur van derden in de conceptbegroting als mogelijk 
punt van bezuiniging. 

OPZ onderkent een verstandige balans tussen bezuinigen 
en stimuleren. In dat kader richt de partij de aandacht 
op een achttal punten: zorg en sociale voorzieningen op 
peil houden, ouderenzorg, ondersteunen digitale eco-
nomie, de toekomstvisie en beheer van het Zandvoorts 
Museum, de herinrichting Gasthuisplein, het dorpska-
rakter en dorpsgezichten van Zandvoort behouden en 
beschermen, groenbeleid verder intensiveren en de be-
reikbaarheid Zandvoort verbeteren met doorgaande oost/
west verbindingen.

Alle sociale voorzieningen zijn ondergebracht onder de 
paraplu van de WMO en OPZ wil ervoor waken dat dit 
voor de inwoners belangrijke pakket overeind blijft en 
het huidige goede kwaliteitsniveau minimaal wordt ge-
handhaafd en zo mogelijk verbeterd. Naast hervestiging 
van de 116 mensen in de voorgenomen nieuwbouw van 

het Huis in de Duinen zal nog voor circa 200 zorgbehoe-
venden kleinschalige geïntegreerde huisvesting in wijken 
moeten worden gerealiseerd. 

OPZ vindt dat de toekomstvisie en het beheer van het 
Zandvoorts Museum opnieuw ter discussie gesteld dient 
te worden. Initiatieven van de gezamenlijke cultuurhisto-
rische verenigingen vinden ze niet terug in de begroting. 
Zij vinden dat eerst een herziene visie opgesteld dient te 
worden. Tot slot sprak Simons over het Gasthuisplein: “Al 
eerder, in de begrotingsraad van 6 november 2007, is het 
college bij amendement opgedragen om te onderzoeken 
met welke consequenties het Gasthuisplein aangepast 
dan wel heringericht zou kunnen worden. Tot dusverre 
heeft de raad het opgedragen onderzoek niet mogen ont-
vangen, maar heeft er inmiddels wel een ingreep plaats-
gevonden. Echter zonder dat deze ingreep past in een 
bepaalde structuur of visie.”

Fractievoorzitter Pim Kuijken blikte naar het verleden, keek 
naar het heden en probeerde een blik in de toekomst te 
schetsen. Hij vond het belangrijk dat de woonvisie tot 
stand was gekomen, alhoewel hij wel realistisch was over 
het uitvoering geven aan deze voornemens. Hij verwacht 
dat daar nog veel inspanning voor zal moeten worden 
gedaan. Kuijken was positief over de totstandkoming van 
de stichting Marketing Zandvoort (en de VVV), over de 
voortgang van het LDC, dat zonder noemenswaardige 
problemen door de Zandvoortse gemeenteraad werd 
geloodst, en de vaststelling van het bestemmingsplan 
Middenboulevard. 

Minder positief was hij over de behandeling van de voor-
liggende begroting. Volgens Kuijken ontstonden daarbij 
onverwacht grote verschillen tussen de coalitiepartijen 
onderling over de dekkingsvoorstellen en de belasting-
voorstellen. “Het is ons inziens een gemis dat het college 
niet expliciet heeft aangegeven op welke beleidsonder-
delen in de komende periode wellicht tariefsverhogingen 
noodzakelijk zijn en waar kansen liggen om bezuinigin-
gen door te voeren”, zei de sociaaldemocraat. Hij is bang 
dat op het moment van het tot stand komen van deze 
begroting ook het positieve beeld van de meerjarenbe-
groting een utopie zal blijken te zijn.

Het gaat Kuijken te ver om met het oog op een nieuwe 
raad, op dit moment grote veranderingen in de begro-
ting 2010 voor te stellen. “Gezien de bijzondere situatie 
van dit moment, een nieuwe raad in maart en het feit 
dat er de komende tijd drastisch bezuinigd zal moeten 
worden, bevestigd ons standpunt om deze begroting niet 
veel te veranderen”, luidt de opstelling van de PvdA. “Het 
meerjarenperspectief geeft aan dat er zwaar weer op 
komst is. ons weerstandsvermogen zal zwaar onder druk 
komen te staan. Zonder drastische maatregelen zullen 
grote tekorten het gevolg zijn. zo is de egalisatievoorzie-
ning rioolheffing voor de toekomst volstrekt onvoldoende 
en zijn maatregelen absoluut noodzakelijk”, was Kuijkens 
sombere kijk naar de toekomst. Volgens de PvdA zullen 
extra inkomsten gegenereerd moeten worden en dat 

zal niet ongemerkt voorbijgaan aan de bevolking. “Het is 
echter de uitdaging om de juiste mix te vinden. De abso-
lute voorwaarde is dat dit volkomen transparant gebeurt. 
Heldere communicatie naar de bevolking is dan meer dan 
noodzakelijk”, sloot hij af.

Fractievoorzitter Gert-Jan Bluijs vindt dat er van een mooi 
afscheidscadeau en een opsteker voor het komende col-
lege geen sprake is. Zijn betoog is er een van constateren 
dat zaken niet gehaald zijn of zullen worden. “Natuurlijk is 
het een moeilijke tijd, maar juist dan is het belangrijk dat 
bestuurders een vooruitziende blik hebben en anticiperen 
op de ontstane situatie”, vindt het CDA.

Met een zeer sarcastische ondertoon vindt het CDA dat er 
‘veel’ door dit college is gerealiseerd. Er staat volgens Bluijs 
in deze begroting een opsomming van veel punten die 
gerealiseerd zouden zijn maar waarvan echter de helft nog 
“in de steigers staat”. Als voorbeelden worden genoemd: 
het bustraject dat is opgeknapt met een ‘mooie rotonde’ 
op de kruising Kostverlorenstraat/Haarlemmerstraat; de 
parkeerproef in de Brederodebuurt met een vorm ‘die de 
buurt verkoos’; als klap op de vuurpijl noemt hij ‘onze’, nog 
niet door de gemeenteraad vastgestelde, structuurvisie 
Parel plus aan Zee.

Het CDA is ook van mening dat de doorberekening van 
de veegkosten in de tarieven van de rioolheffing leidt tot 
lastenverzwaring voor de burgers, terwijl die er niets voor 
terug krijgt: “Er is op een slinkse wijze dekking gevonden 
om € 370.000 structureel in te zetten als algemeen dek-
kingsmiddel, een niet geringe prestatie”, luidt de sarcasti-
sche opmerking. Ten aanzien van het toerisme mist Bluijs 
het een en ander: integrale visie toerisme, meerjaren aan-
pak duurzaam toerisme ontwikkelen, binnenhalen meer 
evenementen,  kwaliteitsverbetering centrum, analyse 
toeristische cijfers, kwaliteitsimpuls strand en aanwezige 
voorzieningen, goed parkeersysteem en het faciliteren van 
campers. 

Ook ten aanzien van het Pensionbeleid en de overeen-
komst met standplaatshouders en visventers en zaken 
daar omheen, is het CDA niet tevreden. Wat zeker door de 
beugel kan is een goed functionerende VVV organisatie, 
maar dat is niet voldoende. “U gaat eindelijk in 2010 ko-
men met een Toeristisch Actieplan 2010, aan de hand van 
de nota Kwaliteitsimpuls strand, visie op evenementen 
en natuurlijk de Structuurvisie 2025. “Maar van dat alles 
is nog niets concreet. Hoe kunt u dan komen tot concrete 
uitvoeringsplannen?”, vroeg Bluijs.

Het CDA is niet onder de indruk van het recentelijk ver-
schenen Parkeerplan 2009 “dat ter elfde ure aan de raad 
is aangeboden”. Het CDA wenst geen verhogingen van de 
parkeertarieven. Bluijs c.s. willen eigenlijk af van de namen 
PAP en BEL en naar één systeem voor heel Zandvoort. Het 
CDA vindt dat in de woonwijken te hoge parkeertarieven 
zijn, waardoor er zoekverkeer ontstaat met als gevolg dat 
het parkeerprobleem zich verplaatst en niet wordt opge-
lost. Het hele dorp volproppen met parkeerautomaten is 

absoluut niet de bedoeling en leidt tot hoge kosten.

Bluijs pleit ervoor om bepaalde bezuinigingen niet door 
te voeren, zoals: de toeristische aankleding van het cen-
trum, de subsidie dorpsgesprekken, budgetten cultuur en 
initiatieven van burgers, en de subsidie voor de stichting 
Classic Concerts. Als alternatieve dekking wil het CDA o.a. 
de kosten van de totale organisatie met 5% terugbrengen. 

GBZ vond bij monde van raadslid Joke Draijer het volstrekt 
niet nodig om nieuwe Algemene Beschouwingen uit te 
spreken. “Ik doe dat nu al een poosje en het is iedere keer 
weer een herhaling van zetten”, zei zij dinsdag tijdens de 
vergadering.

Hoewel de Algemene Beschouwingen vooral bedoeld zijn 
om een blik op de toekomst te werpen, ontkom je er vol-
gens Cees van Deursen van GroenLinks (GL) niet aan in het 
laatste jaar van deze raad ook terug te kijken.

“De Middenboulevard was inzet van de verkiezingen en er 
zou goed naar de bewoners geluisterd worden. Maar wat 
is de waarde van het onlangs aangenomen bestemmings-
plan? Weet de burger nu, met alle wijzigingsbevoegdheden, 
waar hij of zij aan toe is? Veel investeringen en onderzoeken 
hebben we al af moeten schrijven. Dat is gebeurt, maar wat 
hangt ons nog meer boven het hoofd?”, aldus Van Deursen.

Volgens GL maakt het college slechts op papier zich zor-
gen over het dorpsgezicht en al wat daarmee samenhangt. 
“Men zegt het oude dorpskarakter graag te willen behouden, 
maar bestuurlijk wordt daar heel anders mee omgegaan. 
Karakteristieke panden verdwijnen. Het wordt hoog tijd dat 
het cultureel erfgoed beter beschermd wordt”, zei hij.
 
Een GL-stokpaardje zijn de omringende duinen: “Dat we 
trots en zuinig moeten zijn op onze natuurgebieden horen 
we steeds vaker, zelfs in ons gemeentebestuur. De natuur-
recreant en het ecotoerisme worden als een belangrijke kans 
gezien. Maar de uitvoering van het beleid is nog altijd het-
zelfde, ouderwets, niet meer van deze tijd. Geluidsoverlast in 
natuurgebieden wordt niet beperkt en de duinen blijven een 
kwetsbare restpost.”

Plannen in de structuurvisie om fietspaden in beschermde na-
tuurgebieden aan te leggen, typeert ook geen respect voor de 
natuur. De fietspaden kunnen ook langs het dorp op bestaande 
verharding worden aangelegd. Langs de Frans Zwaanstraat 
en Cort van de Lindenstraat wordt zelfs om een strook van 12 
meter gevraagd, voor 3,5 meter fietspad. GL is het daar zeker 
niet mee eens.

Ook baart het GL zorgen dat de financiën in de toekomst onder 
druk staan. Dure projecten, hoge investeringen, hoge blijvende 
rentelasten en een aanzienlijk lagere bijdrage van het rijk zijn 
daar volgens Van Deursen debet aan. Maar zijn vraag is: “Hoe 
lossen we dit op, zonder de lokale belastingen te verhogen?” 

GroenLinks denkt aan een paar maatregelen: als eerste de 
verhoging van de efficiëntie van het bestuur en de organisatie, 
samenwerking met buurgemeentes en misschien ook het 
afstoten van taken.

Over de bestuurskracht komen bij GL ook enkele vragen op-
borrelen. “Hoever zijn we inmiddels gevorderd?”, vroeg Van 
Deursen, “de burger heeft nog altijd de indruk dat het aan 
alle kanten rommelt. De kwaliteit van het bestemmingsplan 
Zandvoort Centrum heeft ook geen positieve bijdrage geleverd. 
De communicatie met de bevolking, hoor en wederhoor, is 
waarschijnlijk het zwakste punt van het bestuur. Verbetering 
hiervan vraagt een andere mentaliteit.”

Fractievoorzitter Willem Paap meldde de raad en zijn toe-
hoorders dat hij de Algemene Beschouwingen van zijn 
partij niet zou voorlezen maar verwees de geïnteresseer-
den naar de gemeentelijke website, de website van SZ en 
deze krant. Hieronder het epistel.

“Voor de zoveelste keer zit het belangrijkste punt voor de 
inwoners van Zandvoort er niet bij. En dat is: wat gaan wij 
doen met de gemeentelijke belastingen die de inwoners van 
Zandvoort moeten gaan betalen?”, begon raadslid Willem 
Paap van Sociaal Zandvoort (SZ). “Belastingvoorstellen ho-
ren tegelijkertijd met de begroting op tafel te komen zodat 
je meteen de zaken kunt regelen. SZ wil graag direct een 
belofte horen dat dit de laatste keer is dat het belangrijkste 
onderdeel ontbreekt.” 

Een andere ergernis voor SZ zijn de ellenlange vergade-
ringen. En tevens aan het feit dat sommige raadsleden 
van een mug een olifant maken en tot in de allerkleinste 
details het college bevragen. Raadsleden horen op hoofd-
lijnen te vergaderen. Paap vindt dat de burgemeester, als 
voorzitter, hier veel in kan sturen, zeker als er straks een 
nieuwe raad zit. 

Ook SZ vindt dat er te weinig aandacht wordt geschonken 
aan het parkeerbeleid in de woonwijken. “Vrachtwagens 
worden in woonwijken neergezet, voertuigen worden te 
koop aangeboden, voertuigen die maanden op dezelfde 
plek staan, zijn zaken waar de bewoners zich rot aan er-
geren. Er wordt in onze ogen te weinig naar de bewoners 
geluisterd. Wij vinden dat niet sociaal maar asociaal. SZ 
vindt het belang van inwoners groter dan welk belang 
ook”, ging hij verder.

Volgens SZ zijn er inwoners die klachten hebben over de 
manier van werken van de thuiszorginstellingen, maar 
durven zij niet te klagen omdat ze bang zijn om de hulp 
die zij krijgen te verliezen. SZ wil een onderzoek laten ver-
richten naar de problemen op het gebied van thuiszorg. 
Volgens SZ is de toekomst van Zandvoort de kinderen van 
nu. “Waarom hebben kinderen tussen 12 en 16 jaar en de 
groep tot 12 jaar geen eigen ‘honk’? SZ roept u op tot actie 
over te gaan en een goed beleid te ontwikkelen voor deze 
beide groep zodat deze niet vergeten worden”, aldus de 
SZ-voorman.

Algemene Beschouwingen van de 7 politieke partijen Algemene Beschouwingen van de 7 politieke partijen

Sociaal
Zandvoort
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Gemeentelijke publicatie week 46 - 2009

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 45 en de ver-
dere in week  45 door het college genomen besluiten zijn 46 
vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie 
en op de website. 

Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
“Middenboulevard”
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 29 september 
2009 het bestemmingsplan “Middenboulevard” gewijzigd heeft 
vastgesteld.

Gebied
Het bestemmingsplan “Middenboulevard” betreft het gebied 
gelegen tussen de Thorbeckestraat, Torenstraat, Westerpark-
straat (ged), Badhuisplein, Burg. Engelbertsstraat, Jac. van 
Heemskerckstraat en de duinenrij van de Zeereep.

Uitgangspunten
Het bestemmingsplan bevat een aantal gebieden met een con-
serverend karakter, gebieden die in de naaste toekomst nader 
worden uitgewerkt en gebieden die binnen de planperiode 
kunnen worden gewijzigd.
De belangrijkste ontwikkelingen in het gebied betreffen de 
uitwerkingsplannen voor het Palaceplein en het Badhuisplein. 
Hiervoor zal later een uitwerkingsplan in procedure worden 
gebracht. De herontwikkeling rondom de watertoren en het 
watertorenplein is in planlogisch opzicht direct mogelijk. Voor 
het overige heeft het bestemmingsplan grotendeels een conser-
verend karakter met de mogelijkheid deze op een aantal locaties 
door middel van een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6 
Wro te wijzigen.

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een ruimtelijke 
verbeelding (plankaart), toelichting en regels, heeft met ingang 
van 29 mei 2009 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tij-
dens deze periode zijn zienswijzen ingediend, die deels hebben 
geleid tot wijziging van het plan. Voorts heeft de gemeente-
raad besloten tot het aanbrengen van een aantal ambtshalve 
wijzigingen in de planregels en de ruimtelijke verbeelding. Alle 
wijzigingen zijn beschreven in het betreffende raadsbesluit en 
het daarbij behorende advies van de hoorcommissie en nota 
ambtshalve wijzigingen.

Het vastgestelde bestemmingsplan “Middenboulevard” ligt 
met ingang van vrijdag 13 november 2009 voor de duur van zes 
weken voor een ieder ter inzage gedurende de openingstijden bij 
de centrale balie van het gemeentehuis (ingang Swaluëstraat) 
en in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort. 
De stukken zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan degene 
die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft 
gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken, gedurende de voormelde 

termijn van de terinzagelegging beroep instellen. Voorts kan 
een belanghebbende gedurende de voormelde termijn beroep 
instellen tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van 
het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan.

Beroep tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling 
van het bestemmingsplan kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzitter van de Afdeling Rechtspraak, waardoor het besluit 
niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor zowel het 
indienen van een beroepschrift als een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd.

Inspraak Notitie Alle zeilen bijzetten, lokaal gezondheids-
beleid 2010 tot en met 2013
In de vergadering van 3 november jl. heeft het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort 
het concept van de notitie Alle zeilen bijzetten, lokaal gezond-
heidsbeleid 2010 tot en met 2013 voor inspraak vrijgegeven. 
De inspraakperiode loopt van 12 november 2009 tot en met 
24 december 2009. Het concept van de notitie kunt u op op-
halen bij de Centrale Balie in het Raadhuis en/of inzien op de 
gemeentelijke website. 

Commissie Welstand en Monumenten
Op 19 november vergadert de Commissie Welstand en Mo-
numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

De ophaaldagen voor de papiercontainer:
De ophaaldagen zijn 17 en 19 november. De eerste datum is voor 
de maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken, de tweede 
datum is voor de dinsdag huisvuilwijk.
 
Schoonmaak GFT-containers
Van 9 november t/m 13 november worden de GFT-rolemmers 
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van 
uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de 
schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30u zijn. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Brederodestraat 40, plaatsen c.q. vernieuwen kozijnen, inge-
komen 30 oktober 2009, 2009-191Lv.
- Haltestraat 4-6, vernieuwen twee kozijnen met vier (open-
slaande) deuren, ingekomen 30 oktober 2009, 2009-192Lv.
- Zuid Strand 7, plaatsen seizoensgebonden strandpaviljoen, 
ingekomen 30 oktober 2009, 2009-193Rv.
- Naaktstrand F02, plaatsen seizoensgebonden strandpavil-
joen, ingekomen 30 oktober 2009, 2009-194Rv.
- Boulevard Barnaart 23a, plaatsen seizoensgebonden strand-
paviljoen, ingekomen 30 oktober 2009, 2009-195Rv.
- Zuid Strand 1c, plaatsen seizoensgebonden strandpaviljoen, 
ingekomen 30 oktober 2009, 2009-196Rv  

- Boulevard Paulus Loot 6, plaatsen seizoensgebonden strand-
paviljoen, ingekomen 30 oktober 2009,  2009-197Rv.
- Boulevard Paulus Loot 4, plaatsen seizoensgebonden strand-
paviljoen, ingekomen 02 november 2009, 2009-198Rv.
- Strandweg 8, plaatsen seizoensgebonden strandpaviljoen, 
ingekomen 02 november 2009, 2009-199Rv.
- Boulevard Barnaart 25, plaatsen seizoensgebonden strandpa-
viljoen, ingekomen 02 november 2009, 2009-200Rv.
- Boulevard Barnaart 21, plaatsen seizoensgebonden strandpa-
viljoen, ingekomen 02 november 2009, 2009-201Rv.
- Boulevard Paulus Loot 1a, plaatsen seizoensgebonden strand-
paviljoen, ingekomen 02 november 2009, 2009-202Rv.
- Zuid strand, plaatsen seizoensgebonden strandpaviljoen, 
ingekomen 03 november 2009, 2009-204Rv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- Frans Zwaanstraat 46, één conifeer in de voortuin, zaak-
nr:2009-4588

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 
kopie van het beroepschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Haltestraat 13, 15 en 17, slopen van een restaurant en twee 
winkels, verzonden 03 november 2009, 2009-148S.
- Koningtraat 33, vernieuwen kozijnen op de eerste verdieping 
aan de voorzijde, verzonden 03 november 2009, 2009-185Lv.
- Dr.Kuijperstraat 14, wijzigen van het portaal aan de voorzijde, 
verzonden 03 november 2009, 2009-180Lv.
- Van Lennepweg 2-6, plaatsen dakkapel, verzonden 03 novem-
ber 2009, 2009-172Lv.
- Bilderdijkstraat 16, plaatsen dakopbouw, verzonden 03 no-
vember 2009, 2009-045Rv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 46

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. 
Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen 
wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

www.vvvzandvoort.nl
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	 Dirigent	 -	 Paul	Voncken
	 Pianist	 -	 Michiel	Ballhaus
	 Solisten	 -	 Daphne	Ramakers	en	Bèr	Schellings

Zondag 22 november 2009
R.K.	St.	AGATHA	Kerk		 -	 Grote	Krocht	te	Zandvoort

	 Aanvang	15.00	uur	 -	 Kerk	open	14.00	uur

	 Toegang	 -	 €	20,00

	 Voorverkoop	 -	 Kaashuis	Tromp,	Grote	Krocht
	 	 	 Bruna	Balkenende,	Grote	Krocht
	 	 	 VVV	Zandvoort,	Bakkerstraat	2/B
	 	 	 Kaashuis	Tromp,	Barteljorisstraat,	Haarlem

Kijk	voor	meer	informatie	op	www.classicconcerts.nl

Koninklijke Zangvereniging
MASTREECHTER STAAR

	Stichting	claSSic	concertS	preSenteert:	
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Het startveld van de Zandvoort 500 | Foto: Chris Schotanus
 

Michel de Haan wordt door Michael Kuijl gefeliciteerd

De Zandvoortse aanval wordt afgeslagen

ZSC wint thuis van 

FCB Isolatie
Tweede helft nekt Lions dames

Dames schieten met scherp: 7-27

Zandvoort 500 voor 

Bleekemolen en Van der Laar

SV Zandvoort zaterdag bestolen

Voorsprong leidt opnieuw tot nederlaag

zaalvoetbal basketbal 

handbal

autosportvoetbal - zaterdag

voetbal - zondag

FCB had het voornemen om de huid tegen ZSC’04 zo duur 
mogelijk te verkopen. De Beverwijkers mochten alleen 
in het eerste bedrijf nog hopen, maar in de tweede helft 
draaide het bij de Zandvoorters als vanouds. Met de 5-2 
winst op het hoger geplaatste FCB deden de Zandvoorters 
uitstekende zaken in het klassement.

Tot de rust, 29-27, hielden de Zandvoortse basketbaldames 
stand tegen het sterke Alkmaar Guardians. Daarna ging al-
les wat er fout kan gaan weer eens fout voor de geplaagde 
coach Richard Koper. De weg naar boven, na de klinkende 
overwinning thuis tegen AMVJ van vorige week in eigen 
huis, duurde slechts één helft. Daarna zakten de Zandvoort-
se dames naar een bedenkelijk niveau.

De handbaldames van ZSC hebben de uitwedstrijd tegen 
Vriendschap/TOB 3 in Amsterdam-Noord met 7-27 gewon-
nen. Na de zege van vorige week is het team na twee wed-
strijden nog ongeslagen in de zaalhandbalcompetitie.

De openingsrace van het Winter Endurance Kampioenschap is gewonnen door het duo 
Sebastiaan Bleekemolen en Zandvoorter Ronald van der Laar in een Porsche 997 GT3 Cup. 
Maar liefst 43 auto’s reden mee tijdens de ouverture van het winterkampioenschap, die 
onder wisselvallige omstandigheden werd verreden.

80% van de wedstrijd maakten de zaterdagvoetballers van 
SV Zandvoort de meeste aanspraak op een overwinning op 
Overbos. Toch was dat niet voldoende om de drie punten 
in Zandvoort te houden. In de laatste 9 minuten van de 
wedstrijd, op een spekglad en zwaar te bespelen veld op 
Duintjesveld, kwamen de Hoofddorpse gasten gelijk en 
gingen erover, SV Zandvoort gedesillusioneerd met een 2-3 
nederlaag achterlatend.

De mannen van zondagtrainer Marcel Paap kwamen zon-
dag, thuis tegen Geel Wit, opnieuw op een snelle voor-
sprong. En opnieuw hebben zij het zoet van een overwin-
ning niet kunnen proeven. De Haarlemse geel-witten 
kwamen met een 1-2 overwinning met de schrik vrij. Mede 
omdat Vogelenzang de wedstrijd bij Waterloo afgelast zag 
worden, staan onze plaatsgenoten nog niet op de onderste 
plaats, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

Aanvankelijk zag het er niet 
zo goed uit. FCB wist de 
Zandvoorters goed tegenspel 
te bieden. De Beverwijkers 
kwamen op voorsprong, maar 
ZSC’04 kwam via een doel-
punt van Maurice Moll weer 
op gelijke hoogte. Even mocht 
FCB weer de illusie hebben 
om de wedstrijd gemakkelijk 
op te vatten. Na de 1-2 achter-
stand, was het Nigel Berg die 
direct ZSC’04 weer op gelijke 
hoogte bracht. In de tweede 

“Het ging de eerste helft 
erg goed. Wel kwamen we 
snel op achterstand maar 
die werd allengs ingelopen 
en bij rust was er slechts 
een verschil van twee pun-
ten in het voordeel van de 
gastvrouwen. Wat er daar-
na gebeurde valt eigenlijk 
met geen pen te beschrij-
ven. Het was om te huilen. 
We speelden als kippen 
zonder kop”, aldus de coach. 

De vooruitzichten voor de 
wedstrijd die zaterdagavond 
om tien voor half tien ge-
programmeerd stond wa-
ren verre van optimaal. Met 
slechts acht speelsters en 
zonder coach trad het team 
in het noordelijk stadsdeel 

Aerdenhouter Jeroen Bleek-
emolen wist samen met 
Peter van der Kolk beslag 
te leggen op de snelste 
trainingstijd. Dit keer kwa-
men zij niet in de Chevrolet 
Corvette uit de Dutch GT 4 
maar in een BMW 140 GTR. 
De jongste Bleekemolen was 
een fractie sneller dan zijn 
broer Sebastiaan, die zich als 
tweede kwalificeerde. Ook 
de DNRT V8 Silhouette met 
Jan Evers/Frans Verschuur 
deed het goed en kwam 
uit op de derde startplek. 
Opvallend was de indruk-
wekkend snelle Radical SR3-
RS met Marijn van Kalmthout 
en Zandvoorter Danny van 
Dongen. Zij kwalificeerden 
zich als vierde.

De winterkampioenen van 
het afgelopen seizoen, Rob de 
Laat en Theo de Prenter, kwali-
ficeerden zich met hun BMW 
Compact Modified op plaats 
achttien. Dat betekende een 
tweede positie in Divisie II. De 
pole ging in deze klasse naar 
vader en zoon Storm, rijdend 
met een BMW 330i. In Divisie 
III ging de pole positie naar 
Tom Coronel die samen met 
Paulien Zwart en Marc Koster 
voor het team van Schubert 
Motors uit kwam met een 
BMW 320d. De snelste tijd in 
Divisie IV kwam op naam van 
Duncan Huisman en Lisette 
Braams met een BMW 120d.

Trainer Pieter Keur had een 
paar wijzigingen in zijn ploeg 
doorgevoerd na het 6-1 deba-
cle bij Marken. Jan Zonneveld 
als centrale verdediger en 
Tjeerd Ariesen als linker vleu-
gelverdediger werden vanuit 
het tweede elftal erbij gehaald 
en de (bijna) vaste bankspe-
ler van het eerste, de dit jaar 
naar Zandvoort gekomen spits 

Zandvoort begon weer eens 
sterk aan de wedstrijd met 
spits en aanvoerder Ferry 
Boom centraal in de verde-
diging en dat pakte aanvan-
kelijk goed uit. Later echter 
werd zijn scorend vermogen 
voorin sterk gemist. Het spel 
was nog geen 10 minuten 
oud toen routinier Raymon 
Hölzken de bal via een cor-
ner direct in het doel schoot. 
Daarna probeerde Zandvoort 
alles om de voorsprong te 
vergoten maar onvermogen 
in de voorste linie en het 
niet op elkaar ingespeeld 
zijn, waren debet aan het 
steeds weer balverlieslijden 
op cruciale momenten. Een 
doelpunt voor de gasten 
voor rust kon ook niet uitblij-
ven. Na rust een zelfde beeld, 

helft was het één en al ZSC’04 
wat de klok sloeg. Met onder 
meer doelpunten van Berg en 
Mitchell Post bracht ZSC’04 
de eindstand op 5-2. “In de 
tweede helft speelden we 
eigenlijk ons oude spelletje. 
Het was prettig dat we Nigel 
en Mitchell weer in de ploeg 
hadden. Het zijn creatieve 
spelers die je tegen dit soort 
tegenstanders nodig hebt”, 
reageerde coach Marcel Paap 
na afloop.

Zandvoort kwam danig in 
de problemen door funda-
mentele fouten, foute pas-
ses, slechte schoten en ver-
keerde beslissingen. Als het 
dan ook verdedigend niet 
loopt is de 75-47 nederlaag 
snel uitgelegd. Alkmaar kon 
doen wat ze wilde en werd 
geen strobreed in de weg 
gelegd. Komende zaterdag 
spelen onze plaatsgeno-
ten thuis tegen BV Lely uit 

van de hoofdstad aan. De on-
gunstige omstandigheden 
hinderden het team niet, 
want met uitstekend hand-
bal werd Vriendschap/TOB al 
voor de rust op een onover-
brugbare achterstand gezet. 
De stand 4-14 bij de doelwis-

De start was zonder meer 
voor Jeroen Bleekemolen. 
Zonder al te veel moei-
te wist hij een gaatje te 
slaan ten opzichte van de 
concurrentie. Voor zowel 
Sebastiaan Bleekemolen als 
voor Verschuur verliep de 
start minder goed. De equi-
pe Evers/Verschuur moest 
toezien hoe enkele auto’s 
beter wegkwamen, zoals de 
equipe Van Kalmthout/Van 
Dongen. De twee sprintten 
naar de tweede plaats. Het 
leed van Evers/Verschuur 
was nog niet voorbij om-
dat in diezelfde ronde ook 
nog de V8 Star van David 
Hart/Nicky Pastorelli en 
de Marcos Mantis van Cor 
Euser/Diederik Sijthoff 
voorbijkwamen. De eerste 
neutralisatie volgde snel 
toen bij het uitkomen van 
de Tarzanbocht de Renault 
Clio van Robert den Otter/
Marcel van Berlo in botsing 
kwam met de Volkswagen 
Golf van Jeroen Mul.

Hierna ontstond tussen 
Hart met de V8 Star, de 
Bleekemolen Porsche en de 
DNRT V8 van Verschuur een 
fraai gevecht, echter niet 
zonder gevolgen. Hart en 
Verschuur raakten elkaar, 
waarbij de laatste met een 
afgebroken voorwiel tot 
stilstand kwam. Voor de 
tweede maal volgde een 

Michel de Haan, kreeg voor het 
eerst een basisplaats. Hij zou 
daar, ondanks de nederlaag, 
dankbaar gebruik van maken.

Zandvoort begon sterk aan 
de wedstrijd met een ploeg 
die het gras bijkans opvrat 
en voor elkaar wilde werken. 
Al snel werden de eerste kan-
sen gecreëerd, maar het vi-

Amsterdam. Die wedstrijd 
in de Korver Sporthal begint 
om 17.15 uur.

Heren
Zoals vorige week al ge-
meld, komen de heren van 
Lions moeizaam tot winst. 
Ook nu weer hebben zij 
van het lastige Alkmaar 
Guardians in een thriller 
gewonnen. In de Hoornse 
Vaart in Alkmaar trokken 
onze plaatsgenoten met 
87-92 aan het langste eind 
en staan, samen met het 
Purmerendse Early Bird 
ongeslagen aan kop van 
de Rayon 3e klasse. Verdere 
gegevens ontbreken op het 
moment aanleveren bij de 
drukker.

seling sprak boekdelen. Na 
de thee verdubbelde ZSC het 
verschil van tien doelpunten 
met opnieuw een trefzekere 
aanvalslinie. De twee pro-
ductiefste aanvalsters van 
de thuisclub werden aan 
banden gelegd en troffen 
slechts zeven keer het ZSC-
doel. De Zandvoortse aanval 
deed dat 20 keer meer. Lucia 
v.d. Drift (8) en Laura Koning 
(7) waren de absolute top-
scorers. 

zier stond toen (nog?) niet op 
scherp. De eerste grote gele-
genheid om de tegenstanders 
op achterstand te zetten deed 
zich in de 9e minuut voor toen 
een Zandvoorter in het straf-
schopgebied ‘onderuit’ werd 
gehaald. De correct fluitende 
arbiter zag er een strafschop 
in, die door Overbos sterk 
werd bekritiseerd. De Haan 
verzilverde hem feilloos. Wat 
er daarna tot aan de rust ge-
beurde, grenst aan het on-
waarschijnlijke en legde de 
vinger op de zere plek van 
Zandvoort: het bijna onver-
mogen om te scoren. Na af-
loop gaf Overbos-trainer Mark 
Schols ruiterlijk toe dat als de 
stand bij rust op 3 of 4-1 was 
geweest, het een juist beeld 
van de verhoudingen had 
weergegeven. Nu wist Jaap 
de Groot, vlak voor de thee, 
uit een corner al koppend de 
beide ploegen weer op gelijke 
hoogte te brengen.

Zandvoort pakte na rust de 
draad weer op (De Haan kop-
te in de 47e minuut hard op 
de paal) en had het beste van 
het spel maar opnieuw kon-
den zij tot de 70e minuut niet 

tot scoren komen. Toen ech-
ter sloeg de vlam in de pan bij 
de Zandvoortse supporters 
door een zeer fraai doelpunt, 
opnieuw van de man-of-the-
match De Haan. Met een 
halve omhaal promoveerde 
hij de op maat gegeven voor-
zet van Nigel Berg snoeihard 
in een doelpunt. Daarna hield 
Zandvoort een groot veldover-
wicht maar opnieuw konden 
zij geen doelpunten aanteke-
nen. Vlak voor tijd kon Overbos, 
door een Zandvoortse verde-
digingsfout, weer langszij ko-
men en nog geen 4 minuten 
later lag de 2-3 in het net. 

Komende zaterdag speelt SV 
Zandvoort in Amsterdam te-
gen Voorland, dat zaterdag 
met 3-1 bij Amstelveen verloor. 
Een belangrijke wedstrijd voor 
Keur en zijn mannen want de 
gastheren staan een plaats 
onder Zandvoort met slechts 
een punt minder. Die wed-
strijd begint om 14.30 uur.
O ve r i g e  u i t s l a g e n  2 e 
klasse A: CSW – HCSC: 
8- 0; Monnickendam – 
Kennemerland: 0 - 3  en 
Castricum – ZOB: 2-0. HBOK 
– Marken werd afgelast.

met een strijdend maar 
te zwak Zandvoort dat de 
Haarlemmers niet veel druk 
wist op te leggen. Het nood-
lot sloeg toe toen een van de 
gasten door de Zandvoortse 
sluitpost in het 16-meterge-
bied onderuit werd gehaald. 
De strafschop werd feilloos 
genomen en zorgde voor de 
drie punten voor Geel Wit.
Komende zondag gaan de 
Zandvoorters bij DIOS op vi-
site, dat afgelopen weekend 
met 4-0 een pak slaag kreeg 
bij Terrasvogels. Die wedstrijd 
begint om 14.30 uur (i.p.v. 
14.00 uur)!
Overige uitslagen 5e klasse 
D: DSOV – HYS: 4-1 en VVC – 
THB: 5-1. Zoals gemeld werd 
Waterloo – Vogelenzang af-
gelast en was DIO vrij.

neutralisatie van de race. 
Sebastiaan Bleekemolen 
bleek ondertussen snel-
ler te zijn dan de BMW 
van broer Jeroen. Niet veel 
later ging ook de DNRT 
V8 van Huub Vermeulen/
Frits Hessing aan ze voor-
bij. Na veertig ronden viel 
het doek voor de equipe. 
Ondertussen wisselden 
ook in de andere divisies 
de nodige equipes van po-
sitie. In Divisie II stelden 
De Laat/De Prenter orde 
op zaken door de leiding te 
pakken. In Divisie III kende 
Jeroen den Boer een sterke 
openingsfase en pakte de 
leiding. In Divisie IV waren 
Fred Frankenhout/Dires 
van der Vossen intussen op-
geklommen naar de eerste 
plaats.

Uitslag Divisie I:
1. S.Bleekemolen/Van der 
Laar, Porsche 997 GT3 Cup, 
101 ronden in 4:01,09,446 
(108,23 km/uur); 2. Hart/
Pastorelli, V8 Star op 58,157 
seconden; 3. Vos/Becker/
Kolen, Renault Mégane 
Trophy, op 1 ronde.

Overige Divisies:
Divisie II: De Laat/De Pren-
ter 94 ronden; Divisie III: 
Coronel/Zwar t /Koster 
97 ronden; Divisie IV: 
Heukensfeldt-Jansen/Van 
den Brink 90 ronden.

Groenestein & Schouten Fin. diensten
Harocamo 
Huisartsen Centrum Zandvoort
Jan Drommel
Martin Geers
Motorrijschool Goede
Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer
P. van Kleeff
Riche aan Zee
Sportcafé Zandvoort
Stichting Classic Concerts
Thys Ockersen Films
Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Vrijehuizenmarkt.nl
VVV Zandvoort/St Classic Concerts
Wapen van Zandvoort, eten en drinken…
Zandvoort Optiek

Administratiekantoor K. Willemse
Albatros
Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Bar Dancing FAME
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Koper
Café Oomstee
CDA
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Corry’s Kaashoek
Dakcentrale
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Gemeenschapshuis
Greeven, Makelaardij o.g.

adverteerders

Henk Koning en Matthé Crabbendam verrichten de loting

Duo blijft ongeslagen

biljart

Theo Keur, die voor café Bluys uitkomt, en Henk v.d. Lin-
den, van café Oomstee, hebben hun ongeslagen status na 
de derde ronde om het Driebandenkampioenschap van 
Zandvoort in café Alex behouden. Beide driebandenspelers 
maakten binnen de toegestane 20 beurten hun gemiddel-
de en gaan met 30,000 punten aan kop.

Ron de Jong, eveneens zijn 
gemiddelde binnen de 20 
beurten gehaald, volgt ze op 
de voet met 28,750 punten. 
De eerste van de twee dames, 
Irma Beilschmidt (24,286 
punten), staat verrassend op 
een vijfde stek, net achter Rob 
Tan (28,571). De kampioen van 
vorig jaar en aanvoerder van 
café Oomstee, Louis v.d. Mije, 
kwam opnieuw, voor de der-
de keer, niet uit de verf en is 
afgezakt naar een 17e plaats 
met slechts 16,250 punten.

Mede door het verlies van 
V.d. Mije, heeft café Bluys de 
voorsprong die ze al hadden 
op café Oomstee uit kunnen 
breiden naar meer dan 10 
punten. De reserves van het 
café aan de Buurenweg staan 
met 66,964 punten verras-
send op de derde plaats in de 
strijd om de Cafétrofee. Een 
verslag van de vierde wed-
strijd, afgelopen woensdag 
in café De Lamstrael, kunt u 
in de komende editie tege-
moet zien.
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5 227 11Actueel Actueel Cultuur Sport
Jeugdraad
geïnstalleerd

Verkiezing
Zandvoorter
van het Jaar

Cabaretiers zorgen
voor uitverkocht
theater

Eindelijk weer
eens winst voor
voetballers

5e jaargang • week 47
19 november 2009

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

De Mannetjes

IJsbaan komt er

‘Dus kinderen, allemaal 
je schaats zetten 

komend weekend!’
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

 week 47: 
Maïsbrood € 1,25
Verse appelbeignets 
4 stuks € 5,00

week 48:
Pompoenkorn  € 1,25
4 Vers gebakken 
speculaaskoeken  € 4,95

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

 van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

Prijsvraag naamgeving fietspad 
Zandvoort-Zuid 

naar Langevelderslag

Op het podium aan het Gasthuisplein,
 hier in gebruik tijdens Santekraampie, komt een ijsbaan

Er komt een heuse ijsbaan in Zandvoort. Weliswaar  
tijdelijk, maar van 27 november tot en met 4 december 
kan er geschaatst worden op het podium op het Gast-
huisplein. Een subsidie van de gemeente gaf afgelopen 
dinsdag de doorslag.

Een zeer enthousiaste Bart 
Schuitenmaker van café 
Het Wapen van Zandvoort 
deelde dinsdag verheugd 
mee dat de financiële basis 
om verder te gaan met de 
kunststof ijsbaan rond is, nu 
hiervoor een subsidie van de 
gemeente verkregen is. 

De ijsbaan zal dagelijks ge-
opend zijn van 15.00 tot 
23.00 uur. Natuurlijk zal er 
een koek- en zopie tent zijn 
en gezellige muziek wordt 
verzorgd door ZFM radio.

De kosten bedragen € 3,50 
per uur en indien nodig 
kunnen schaatsen gehuurd 
worden voor € 2,50. Mede 
door de subsidie mogen de 
basisscholieren en bewoners 
van Nieuw Unicum (op spe-
ciale invalidenschaatsstoe-
len) gratis gebruik maken 
van de ijsbaan. De kerstsfeer  
zal nog extra versterkt wor-
den door de feestmarkt op 
29 november, waarbij op het 
nieuwe parkeerterrein op het 
Gasthuisplein een levende 
schaapskooi te zien zal zijn.

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Het is weer SUPER-
SALE bij SEA OPTIEK!

Alle 2009-monturen 
en kindermonturen 

voor € 15,-* per stuk!!!!

*bij gelijktijdige 
aankoop glazen

Zondagmiddag heeft Zandvoort Sinterklaas groots en warm onthaald. Vergezeld door een aantal Pieten werd hij met 
de ‘redboot’ Annie Poulisse van de KNRM aan wal afgezet. Door het weer was het in eerste instantie niet al te druk 
op het strand voor de Rotonde en op het Badhuisplein. 
Maar toen de zon opeens ging schijnen kwamen er, in 
vergelijking met vorig jaar, toch weer meer ouders met 
kinderen bijeen op het Raadhuisplein. 

Sinterklaas groots onthaald

gemeester verwelkomde de 
Sint vanaf het bordes en in-
formeerde direct of de pakjes 
allemaal alweer aan boord 
van de Pakjesboot waren en 
of ze al droog waren. Ook 
was de vraag gerechtvaar-
digd of de mijter van de Sint 

Het duurde even voordat 
Sinterklaas, nadat hij van 
zijn paard was afgestapt 
en dwars door de menigte 
naar de trappen van het 
raadhuis liep, Burgemeester 
Niek Meijer en zijn vrouw de 
hand kon schudden. De bur-

alweer boven water was. De 
Goedheiligman kon de bur-
gemeester geruststellen, 
alles was weer als van ouds. 
Nadat samen met de menig-
te enkele sinterklaasliedjes 
waren gezongen, waaronder 
ook ‘moderne’, nam de Sint 

afscheid van de burgemees-
ter en zijn vrouw en stapte 
hij op Amerigo om een tocht 
door de winkelstraten van 
Zandvoort te maken.

Sinterklaasspektakel
’s Middags was de Korver 
Sporthal bijna te klein voor 
het Sinterklaasspektakel. 
Circa 230 kinderen hadden 
een kaartje kunnen bemach-
tigen om dit geweldige initi-
atief mee te kunnen maken. 
Zij maakten de vele aanwe-
zige Pieten op allerlei ma-
nieren duidelijk dat zij ook 
een Pietendiploma konden 
behalen. Het was opnieuw 
een geweldige, perfect ge-
organiseerde dag voor de 
Zandvoortse jeugd.

Sinterklaas werd verwelkomd op een stampvol Raadhuisplein | Foto’s: Rob Bossink

Ondernemersborrel

Donderdag
26 november

Café Koper, Kerkplein
Aanvang 18.00 uur

Gasthuisplein on ice
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in memoriam

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

familieberichten

burgerlijke stand
7 november - 13 november 2009

Geboren:
Jet Margaretha, dochter van: Roodhart, Ronald en: van de 
Poel, Jacqueline Denise Maria.
Ruby Rosita Lilian, dochter van: Keur, Leon Jacques en: 
Berends, Petra Karina Gisèle.
Mano Cornelis, zoon van: Calf, Marc Maurice en: Maters, 
Rosanne Mila.
Sienna Wilhelmina, dochter van: Elings, Marcel Mathias 
Nicolaas en: Passchier, Mirla Elizabeth.
Fenna Maud Annabelle, dochter van: Schrader, Dennis en: 
Brune, Alexandra Geertruida Aurelia.
Thyme Ferron, zoon van: Goossens, Tim Merijn en: Otte, Maria 
Johanna Louise.

Aangifte geregistreerd partnerschap:
van der Lee, Antonia Johanna en: Jonker, Martine Cornelia.

Gehuwd:
van der Linden, Marijke Irene en: Zijlstra, Anna Helena.

Overleden:
van Staveren, Cornelis Johannes, oud 84 jaar.
Terol geb. Bos, Johanna Elisabeth, oud 94 jaar.
Egas, Wouter, oud 87 jaar. 
Korteweg geb. van den Heuvel, Trijntje, oud 93 jaar.
Jaspers, Johannes Antonius Gerardus Hyacinth, oud 84 jaar.
Croese, Robbert, oud 77 jaar.
Halderman geb. Telman, Hendrika, oud 90 jaar.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

KomenDe ZonDAG 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl
10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

kerkdiensten 

nov
w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag
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waterstanden
Onze kleine dappere moeder, tante en oma is overleden. 

Miet Kalff-Koomen
echtgenote van Jan Kalff † 1986

2 februari 1925                                     13 november 2009 

Zij heeft drie gezinnen grootgebracht. 

Donald Kalff 
Anita Kalff 
Jan Kalff en Maria Kalff-Haverkamp 
Wilco, Jort, Emilie 

Astrid Eijsenring-Boschma 
Bram Eijsenring 
Dorette Wijnhoud-Boschma 
Berend Wijnhoud 
Jisk Boschma 
Simone Boschma-van Donselaar 
Alice Dukel-Boschma 
Theo Dukel 
en kinderen 

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden 
op woensdag 18 november.
Correspondentieadres: 
J. Kalff 
Zonnebloemlaan 29 
2111 ZE Aerdenhout 

Huub Emmen
2 juni 1959                     21 november 1999

In liefde hebben we je losgelaten
Je woont in ons hart

Elle – Mattieu – Esther – Els

21-11-1999                    21-11-2009
 

HUUB EMMEN
  

We missen je nog altijd op de fairways
maar in onze gedachten ben je nooit ver weg
 
Golfclub Bluijs International

Onze dank gaat uit naar het personeel van het Huis 
in de Duinen voor de goede verzorging en naar de 
huisartsenpraktijk van dokter Paardekooper. 

Familie Halderman

Leef in liefde met elkaar ter mijner gedachtenis.
Aan hen die ik te kort heb gedaan vraag ik vergeving.
Diegene waarvan ik veel liefde mocht ontvangen en aan 
wie ik ook veel liefde mocht geven, dank ik.

Bedroefd om haar heengaan, maar met dankbare 
herinnering aan de liefde die zij ons heeft geschonken, 
geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve 
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Hendrika Halderman - Telman
weduwe van Marinus Halderman

In de leeftijd van 90 jaar.

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

 
Zandvoort, 11 november 2009 
Correspondentieadres:
F.D. Halderman
Max Euwestraat 79
2042 RB  Zandvoort

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
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Het breidt zich uit als een 
olievlek: parkeren. Jaren ge-
leden bestond dit probleem 
niet. Overal was plaats om 
je auto neer te zetten. Ons 
geliefde Volkswagentje, gif-
groen, konden we overal 
parkeren. Tegenwoordig 
moet je tien rondjes rijden 
om een vrij plekje te ontdek-
ken. Gelukkig zijn wij in het 
bezit van een garage, met 
een oprit. Die hadden we 
toen ook al maar die was als 
zodanig niet in gebruik. Het 
probleem in onze buurt, rond 
de Katholieke Kerk, is gigan-
tisch toegenomen. De ge-
meente heeft namelijk in ‘al 
haar wijsheid’ besloten om 
de Lijsterstraat tot betaald 
parkeergebied te verklaren. 
Als je een vergunning hebt, 
mag je er staan. Die heb-
ben we dus niet! Resultaat? 
Er staat geen auto meer. 
Alleen buitenlanders, vooral 
Duitsers, Polen en een enkele 
Fransman, zetten hun auto 
op een gratis parkeerplaats 
in de Haarlemmerstraat, 
de Dr. Gerkestraat of de 
Koninginneweg. Heel logisch 
lijkt mij, dat zou ik ook doen. 
Ze parkeren echter niet voor 
een uurtje maar stallen hun 
busjes en andere vierwielers 
liefst voor enkele weken op 
de vrije plaatsen en gaan 
vervolgens met collega’s in 
de klussenbus om geld te ver-
dienen! Of ze wandelen naar 
hun pensionnetje en laten de 
auto in de straat gratis ach-
ter. De moegewerkte dorps-
genoot kan, tandenknarsend, 
nergens zijn auto kwijt. Echt, 
we telden in één straat elf 
witte kentekens. Een afdoen-
de oplossing schijnt nog niet 
gevonden te zijn. De enige 
oplossing lijkt, om je tuin op 
te offeren en daar je ‘bolide’ in 
te zetten. Geen al te fraai ge-
zicht lijkt me. Gemeente, doe 
er iets aan. Laat onze 
Zandvoorters niet in 
de kou staan. We zijn 
best gastvrij maar er 
zijn grenzen! Namens 
alle rondjes rijdende 
buurtgenoten.

cartoon

Parkeeroverlast 
in Zandvoort

column
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Beste Bioscoopteam van 2009

Roberto El Girigori Begroting unaniem aanvaard

Vandaag, donderdag 19 november, krijgt Circus Zand-
voort de prijs uitgereikt voor het beste bioscoopteam van 
2009. Uit alle inzendingen is Cinema Circus Zandvoort 
gekozen tot winnaar van The Game 2009. Een geweldige 
prestatie voor de kleinste bioscoop van Nederland.

De door het college aan de raad voorgelegde begroting 
voor 2010 is unaniem door de raad vastgesteld. Daar waren 
wel 8 amendementen en 3 moties voor nodig, maar daarna 
was iedereen het over de aangepaste begroting eens. Voor 
2010 zijn de personeelsbezuinigingen van tafel, maar de 
opdracht aan het college is om in 2010 in het licht van de 
bezuinigingen voorstellen te doen voor de noodzakelijke 
en/of wenselijke aanpassingen van de organisatie.

Rondom Oorlogswinter werden vele activiteiten georganiseerd

Zandvoort deed mee met 
de actie rond de film Oor-
logswinter. Er werden tal 

Hij is geen onbekende in café 
Koper. Regelmatig neemt de 
in Zandvoort woonachtige 
artiest Roberto El Girigori 
zijn gitaar mee om de gas-
ten te onderhouden met zijn 
Caribische klanken. Dit keer 

De parkeertarieven waren 
een belangrijk punt bij de 
bespreking van het pro-
gramma 4, Toerisme en 
Economie, tijdens de twee-
de avond van de behande-
ling. Het CDA diende een 
amendement in waarin ze 
verzocht de parkeertarieven 
te bevriezen op € 1,80 tot-
dat het nieuwe parkeerplan 
is vastgesteld. De PvdA vond 
de verhoging wel noodza-
kelijk omdat het probleem 
nu getackeld moet worden 
en niet vooruitgeschoven. 
Uiteindelijk haalde het 
voorstel van het CDA het 
en werd afgesproken dat 
het parkeerplan zo snel 
mogelijk vastgesteld moet 
worden. Op voorstel van de 
VVD is de huurverhoging 
van de strandhuisjes aan 
het noordstrand voor de 

van activiteiten georgani-
seerd. Een bunkerwande-
ling in de Am ster damse Wa-

ook om zijn nieuwste CD te 
promoten die hij samen met 
een aantal plaatsgenoten re-
centelijk heeft opgenomen. 
Het was de aftrap van de 
Tapasweken bij het café aan 
het Kerkplein.

jaren 2011 en later bevroren 
tot na overleg met de ver-
enigingen.

De VVD stelde dat er 10% 
op het personeelsbudget 
zou moeten worden bezui-
nigd. Het CDA wilde daarop 
eveneens bezuinigen maar 
wilde langzaam opbouwen 
tot 5% van het budget. OPZ 
wilde een plan van aanpak 
en drong aan op haast. Bij 
de noodzakelijke bezuinigin-
gen moet de hele organisa-
tie worden betrokken vond 
OPZ en PvdA sloot daarbij 
aan. Voorgesteld werd om 
de raad direct bij de bezui-
nigingsoperatie te betrek-
ken. Wethouder Gert Toonen 
was blij met deze suggestie 
en kijkt uit naar het overleg 
dat in januari zal worden 
gehouden. Na een schorsing 

ter leidingduinen met snert 
toe, een fietstocht langs de 
Zand voortse Oorlogs mo -
numenten, een speciale 
avond van De Babbelwagen, 
een rondrit met Keep them 
Rolling langs de oorlogsmo-
numenten, een expositie in 
het Zandvoorts Museum… 
Eén ding was duidelijk: 
Zandvoort was in de ban van 
Oorlogswinter. En dat heeft 
zijn vruchten afgeworpen. 

The Game is een spel bedoeld 
om bioscoopmedewerkers 
in beweging te krijgen om 
promotieactiviteiten te or-
ganiseren en daarmee kans 
te maken op de titel Beste 
Bioscoopteam van 2009. De 
jaarlijkse verkiezing wordt 
georganiseerd door Holland 
Film Nieuws (HFN) dat een 
uitgave is van de Stichting 
Holland Film Land. 

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

was de raad tot de conclusie 
gekomen dat het verstan-
digst is om in 2010 nog niet 
allerlei bezuinigingen door 
te voeren omdat de effecten 
ervan nog niet in kaart kun-
nen worden gebracht.

Ook het Zandvoorts Museum 
maakte de tongen weer los. 
Carl Simons (OPZ) had een 
aantal andere meningen 
van Zandvoortse belangen-
organisaties opgetekend dan 
Toonen de eerste avond had 
geuit. Toen hij hem daarmee 
confronteerde, was dat voor 
Toonen, die bijkans rood van 
woede was en nauwelijks 
door de voorzitter tot de 
orde geroepen kon worden, 
aanleiding aan de raad de 
vertrouwensvraag voor te 
leggen. De raad sprak het 
vertrouwen in hem uit en 
Simons bood hierna zijn 
excuses aan, die ruiterlijk 
werden aanvaard. Nadat de 
voorzitter alle ingebrachte 
amendementen en moties 
in stemming had gebracht, 
stemde de raad unaniem in 
met de begroting 2010, met 
dank aan het college en hun 
ambtenaren voor het vele 
werk.

Op 17 november is onze nieuwe kleinzoon geboren:

Marcel Montauban

Zoon van Linda en Gerard

en broer van Alexander

Fam. Montauban & fam. Schmidt
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Jaarlijkse collecte 

Multiple Sclerose

Vanaf volgende week maandag zullen de vrijwilligers van 
het Nationaal MS Fonds regen en wind trotseren om met 
de collectebus langs de deuren te gaan in Zandvoort en 
Bentveld. Multiple Sclerose is de meest invaliderende aan-
doening onder jonge mensen, zelfs kinderen, in Nederland. 

Helaas is het nog niet mo-
gelijk om MS te genezen. 
Multiple Sclerose is een ziek-
te van het centrale zenuw-
stelsel, de coördinator van 
alle bewegingen die we ma-
ken in het menselijk lichaam. 
MS kent vele uitingen en 
wordt hierdoor ook wel een 
individuele ziekte genoemd, 
geen twee mensen met MS 
hebben hetzelfde ziektepa-
troon. Dit bemoeilijkt het on-
derzoek naar de oorzaak en 
een doelgerichte medicatie. 

De strijd tegen MS is nog 
lang niet gestreden maar 
er komen soms kleine licht-
puntjes tevoorschijn. Om 
te zorgen dat er nog meer 
lichtpuntjes mogelijk gaan 
worden, lopen volgende 
week vele duizenden vrij-
willigers van het Nationaal 
MS Fonds met de collecte-
bus langs de deuren. Bel 
Truus van Duijn, Willem 
Kloosstraat 1 (023-5717104) 
en geef u op als collectant 
voor volgend jaar. 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
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colofon
KLAAS KOPER, JAAP KROON & THYS OCKERSEN 

signeren uw aankoop van 
de DVD (€ 14,95) van 

ZANDVOORT, ZON & ZEE
documentaire van Thys Ockersen

21 november van 14.00 tot 17.00 uur
in Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Bewegen in Zandvoort

www.sportinzandvoort.nl

3- GanGen weekmenu
Voorgerecht

Garnalenkroketjes
ambachtelijk gemaakte garnalenkroketjes geser - 
veerd met groene mosterdmayonaise en peterselie. 

Of

Bospaddestoelensoep
Crème soep met kastanje champignons, 

oesterzwammen en shii-take. 

Hoofdgerecht
Gamba’s à la plancha

Gamba’s uit madagascar, op de hete plaat 
geserveerd met verse knoflook, 

huisgemaakte aiioli, frites en salade. 
Of

Fazant
Gebakken fazantenborst met een in ganzenvet 

gekonfijt pootje geserveerd op 
zuurkool stampot en een saus van vossenbessen. 

Dessert
Tarte Tatin

menu € 29,50 

Haltestraat 26 - Zandvoort
023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl

4- GanGen kreeFTmenu
Voorgerecht
kreeftencocktail

Cocktail van rivierkreeftstaartjes
geserveerd met toast.

Tussengerecht
Bisque Homard

Licht gebonden kreeftsoep met een gebakken 
gamba, room en aan tafel afgemaakt  

met een scheutje cognac.

Hoofdgerecht
Hele kreeft Thermidor 

met verse bladspinazie, beurre blanc en 
gegratineerd met parmezaan, 
geserveerd met tagliatelle.

Dessert
Sorbet

kreeftmenu € 44,50 p/p
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De gemeente Zandvoort wil graag van inwoners weten wat zij van 

de openbare ruimte vinden. Zijn er zaken die beter kunnen? Wat is 

volgens u in de plantsoenen of op straat scheef, kapot, onlogisch 

ingedeeld? Wordt er iets maar niet opgeruimd,  ervaart u iets als 

storend, geeft iets geen licht meer? 

U kunt hierover maandelijks van gedachten wisselen met medewer-

kers van de gemeente tijdens het wijkspreekuur. Dit wordt steeds 

in een andere wijk gehouden. Volgende week donderdag 27 no-

vember is Noord weer aan de beurt. U bent van harte welkom op 

het spreekuur in gebouw Pluspunt, van 19.00 tot 20.00 uur. Vooraf 

aanmelden is niet nodig; de koffie staat klaar. 

U kunt natuurlijk ook altijd de meldlijn bellen: 023- 5740200. 

Wijkspreekuur Noord: is ZANDVOORT SCHOON!?

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

uit de vitrine gehaald. Hij 
vertelde het verhaal van Sint 
Maarten en zong nog een 
nieuw Sint Maarten liedje. 
Na het geza-
menlijk zin-
gen liepen de 
kinderen een 
rondje door de 
kerk. Een leuk 
initiatief. 

Sam’s 
kledingactie
De kledingin-
zamelactie op zaterdag 7 
november voor Mensen in 
Nood had een mooi resul-
taat. In totaal werd in de re-
gio ruim 18.000 kg aan kle-
ding ingezameld, waarvan 
3.100 kg in Zandvoort. De op-
brengst van de ingezamelde 
kleding gaat naar een project 
in Kenia waarin ‘droogte cy-
clus management’ centraal 
staat. Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood wil 
alle vrijwilligers en kleding-

gevers hartelijk 
danken voor 
hun bijdrage!

Sinterklaasles
Komende we-
k e n  w o r d t 
Sint erklaas en 
vooral het Sint-
er klaas journaal 
als thema ge-
bruikt in het 
onderwijspro-
gramma van 
‘De School ’. 
Met  behulp 
van het door 
SchoolTV ont-

wikkelde lespakket hel-
pen leerlingen in de 
Sinterklaasperiode mee 
met het oplossen van de 
problemen van Sinterklaas. 
Op deze manier spelen de 
leerlingen actief mee met 
het Sinterklaasjournaal. 
Vrijdagavond 27 november 
is er om 20.00 uur een infor-
matieavond over de School 
aan de Emmaweg 22 (voor-

malige gereformeerde 
kerk)

Buitenom

Maandag belde Paul 
Zwem  mer de redactie met 
de mededeling dat een be-
jaarde man met hulp van 
brandweer Ken nemer-
land-post Zand voort met 
een ladderwagen inclusief 
de speciale redkorf zon-
dagavond naar beneden 
is getakeld. De man had 
na een val in zijn apparte-
ment zijn heup gebroken 
en omdat de appartemen-
ten aan de Patrijzenstraat 
niet over een lift beschik-
ken was de brandweer de 
reddende engel. Hoe het 
verder is afgelopen is niet 
bekend. 

Cadeaumarkt
Op 25 november vindt er 
van 13.30 uur tot 16.30 
uur in woonzorgcentrum 
A.G. Bodaan een grootse 
cadeaumarkt plaats. Er 
zijn weer leuke cadeaus 
voor de sint en kerst te 
koop zoals o.a. sieraden, 
kaarten en keramiek. 
Bovendien worden er in-
teressante curiosa aan-
geboden, verzamelt door 
de bewoners. Natuurlijk 
wordt er ook aan de inner-
lijke mens gedacht en zul-
len de oliebollen, warme 
chocolademelk en andere 
versnaperingen niet ont-
breken. De opbrengst van 
de cadeaumarkt gaat naar 
de diverse activiteiten 
voor de bewoners. Adres: 
Bramenlaan 2, Bentveld.

Wonderen bestaan!
Zes weken geleden werd 
de accordeon van Amanda 
Stienstra uit de hal van 
haar appartementenge-
bouw ontvreemd. Zij kreeg 
hierna heel veel meele-
vende reacties. Gezien 
haar vele optredens in o.a. 
bejaardenhuizen schafte 
zij, toen zij in Turkije was 
in verband met het huwe-
lijk van haar zoon, aldaar 
een nieuw exemplaar aan. 
Maar wat lag afgelopen 
weekend opeens, verpakt 
in een blauwe vuilnis-
zak, weer voor haar deur? 
Inderdaad, haar oude ac-
cordeon in goede staat. 
Toch opmerkelijk dat ie-
mand blijkbaar in eerste 
instantie de behoefte had 
om haar een loer te draaien 
en daar achteraf spijt van 
kreeg. De wonderen zijn de 
wereld nog niet uit!

Licht in de duisternis 

Traditiegetrouw lopen de 
schoolkinderen van de 
Mariaschool met hun zelf-
gemaakte lampions op 11 
november een rondje om 
de Agatha kerk. Dit jaar 
nodigde pastoor Duijves 
de kinderen uit het rondje 
niet om maar in de kerk te 
doen. De donkere kerk was 
met kaarsjes verlicht en de 
pastoor had zijn lantaarn 

Dinsdagmiddag is de nieuwe jeugdraad van Zandvoort 
geïnstalleerd. Een groep leerlingen voerde een debat in 
de raadszaal over een tweetal onderwerpen waar zij het 
college over moesten informeren. Daarop volgde de vraag 
van de burgemeester of zij zich dit jaar voor de jeugdraad 
wilden inzetten. Door allen werd hier volmondig bevesti-
gend op geantwoord.

De nieuwe jeugdraad van Zandvoort

Anna den Dijver in actie op de set

Nieuwe jeugdraad geïnstalleerd

Televisie opnamen bij Take Five

De jeugdraad is een initiatief 
van de raadsleden Belinda 
Göransson (VVD) en Uschi 
Rietkerk (PvdA). Het is een 
voortvloeisel uit de discussies 

Afgelopen maandag heeft 
een filmploeg van 30 perso-
nen opnamen gemaakt voor 

in de groepen 8 van de basis-
scholen en de brugklas van 
het Wim Gertenbach College 
in het kader van de Derde 
Kamer, een discussie voor de 

basisscholen en de brugklas-
sen van het voortgezet onder-
wijs rondom het aanbieden 
van de rijksbegroting door de 
minister van Financiën aan de 
Tweede Kamer. De beste deba-
ters per school worden afge-
vaardigd naar de jeugdraad.

Het debat werd gevoerd 
over twee onderwerpen: het 
skatepleintje in samenhang 
met de nieuwe graffitimuur 
en het probleem van over-
gewicht bij de Zandvoortse 
jeugd dat naar landelijke 
maatstaven vrij hoog schijnt 
te zijn. De jeugdraad discussi-
eerde met de wethouder over 
deze zaken en gaf het college 
vervolgens advies. Na afloop 
werden door het voltallige col-
lege Iwa Curic en Joris Lavoo 
van de Oranje Nassauschool 
unaniem als beste debaters 
uitgeroepen. Een fraaie beker 
en een mooie bos bloemen 
werden hun deel.

een nieuwe NCRV-serie die 
eind november 2010 voor het 
eerst zal worden uitgezon-

den. De nieuwe productie, 
Levenslied, kent een aantal 
zeer bekende acteurs in de 
hoofdrollen. Zo ontdekte 
deze krant Anna Drijver (on-
der andere van ‘Komt een 
vrouw bij de dokter’ en GTST) 
en haar tegenspeler Frank 
Lammers (onder andere van 
de succesfilm ‘Zwartboek’) 
tussen de ploeg. Er is bijna 14 
uur gewerkt bij Take Five en 
dat levert volgens bedrijfslei-
der Ad Paap niet meer dan 
4 of 5 minuten op voor de 
productie.
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Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

Francis Salon Belleza
Unieke aanbieding bij 
Salon Belleza Francis

Gezichtsbehandeling ‘luxe’, nu voor maar € 42,50
Deze behandeling bestaat uit: reiniging, peeling, huidonzuiverheden 
verwijderen, epileren, gezichts- hals- nek- en decolleté massage. 
Als afsluiting een dagverzorging.
*alle producten worden aangepast aan uw huidtype*

Kijk voor meer informatie en 
de nieuwste behandelingen op:
www.salonbellezafrancis.nl
Bel nu voor het maken van een afspraak!
Tel. 06-10063107
 (Deze aanbieding is geldig tot de maand december)

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
  Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

 
Zandvoort

Dr. C.A. Gerkestraat 4

Hoe werkt Bieden en wonen?
1) Bezichtig de woning
2) Inschrijven bij 
 Greeven Makelaardij
3) U ontvangt een inlogcode
4) De internetverkoop 
 bij opbod start
5) U koopt uw droomhuis voor 
 een transparante prijs!!

Internetverkoop bIj opbod!!

Greeven Makelaardij o.g. 
Louis Davidsstraat 15 
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 
www.greevenmakelaardij.nl

Deze FRAAIE en SFEERVOLLE ’30 jaren 2-onder-1 
kap woning is gelegen op loopafstand van de 
Am sterdamse waterleidingduinen, het centrum 
en het strand. Ondanks dat de woning recente-
lijk verbouwd is, is de ‘30 jaren sfeer van de wo-
ning behouden gebleven. De woning beschikt 
o.a. over een L-vormige woonkamer, een mo-
derne keuken, 3 slaapkamers met een mogelijk-
heid tot 4 kamers en een moderne badkamer. 
De tuin beschikt over een prettig terras en over 

een grasveld wat ideaal is voor spelende kinderen! 

Bijzonderheden:
- Fraaie ’30 jaren woning op goede locatie;
- De woning is op erfpacht gelegen;
- Woonoppervlakte ca. 135 m2, perceel 196 m2;
- Tevens is er een garagebox 
   te koop of te huur op De Schelp;
- Zie www.greevenmakelaardij.nl 
   voor meer info en digitale plattegronden.

OPEN HUIS:
Zaterdag 21 november a.s. van 11.00 tot 13.00 uur
De internetverkoop bij opbod vindt plaats op 
vrijdag 27 november a.s. om 17.00 uur. 

oude vraagprijs: 
€ 399.500 = k.k.
nieuwe vAnAFPrIJS: 
€ 324.000,= k.k.  

UNIEKE 

KANS!

!!! WINTER-AANBIEDING 
GELDIG T/M 23 DECEMBER !!!

Schoonmaken van interieur & exterieur
van uw auto + reconditioneren en

beschermen van de autolak voor de
komende wintermaanden tegen zout,
roest, weer en wind v.a. € 100,- *

* vraag om een gunstige(re) offerte voor uw specifieke wensen 
www.mobiele-poets-centrale.nl/ info@mobiele-poets-centrale.nl/
023-8880275/ 06-42452535/ Potgieterstraat 13, Zandvoort

Courant 
Zandvoortse 
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evenementen agenda
19 Beaujolais Primeur - Jaarlijkse Beaujolais 

party in Café Neuf, aanvang 20.00 uur

21 Mainstream Jazz Combo - Riche aan Zee, 
 16.00-19.00 uur

21 Signeersessie - Thys Ockersen sig-
neert zijn nieuwe film Zon & Zee 

 bij boekhandel Bruna. 14.00 tot 17.00 uur

22 ’t Wapen- Optreden van ‘The Beatles’. 
 Aanvang 15.00 uur

22 Classic Concerts - Maastreechter Staar. 
Agatha kerk, aanvang 15.00 uur

22 Autopuzzelrit - Jaarlijkse puzzelrit van 
 Laurel & Hardy. Info  en inschrijving aan de bar

25 ’t Wapen - ‘Tussen Kunst en Kitsch’. 
Boekentaxatiemiddag, 13.00 tot 17.00 uur

27 Oomstee Jazz - Dirk Jan Vennik 
Boogie & Blues Quartet

27 t/m 3-12  Gasthuisplein on Ice - IJsbaan op het plein 
 met koek en zopie

29 Feestmarkt  - Centrum Zandvoort  

4 Oomstee jazz - Cheerful Fruitflies

18 Oomstee jazz - Lils Mackintosch Band

19 Kerstmarkt - op het Gasthuisplein

20  Kerstconcert met samenzang - 
Protestantse kerk Zandvoort  

 november

 december

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Drie jaar achtereen organiseerde de Zandvoortse Courant 
de verkiezing ‘Zandvoorter van het Jaar’. Na een korte on-
derbreking vorig jaar met de fotowedstrijd ‘zo zie ik Zand-
voort’, is de spraakmakende verkiezing Zandvoorter van 
het Jaar weer terug. 

Op uitnodiging waren de Vrienden van Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZandvoort) 
vorige week vrijdag in het Zandvoorts Museum bijeen. De avond stond in het teken van 
‘de kunst van het cultureel ondernemerschap’. Onder voorzitterschap van Pieter Joustra, 
een panel en prikkelende stellingen kwam er een discussie op gang.

Vanavond is weer de Beaujolais Primeur Party in café 
Neuf aan de Haltestraat. Traditiegetrouw zal niet alleen 
de nieuwe wijn in de belangstelling staan, het feest 
wordt gelardeerd met live optredens van Bob Color and 
the Dona Pessy Party Patrol. 

De jury bestaat uit (vlnr) Janny Meijer, Trudie van Toornburg,  
Peter Kok, Nel Kerkman en Hilly Jansen

Pieter Joustra (l) was de voorzitter van het panel
Het is Carlo en Marianne 
opnieuw gelukt om een 
spraakmakende groep 
naar hun etablissement 
te halen. De naam Bob 
Color staat namelijk al 
meer dan 20 jaar garant 
voor ‘vermakelijke muziek’. 
Begonnen in 1987 klom hij 
samen met zijn band in 
een paar jaar tijd op naar 
de Nederlandse subtop. 
Met tientallen Tv-optredens 
en uitverkochte Paradiso’s 
werd The Bob Color Band 
zelfs een veelgevraagde 
festivalact. Muzikaal is het 
een mix Funk, Soul, Pop en 
Disco. In deze meest suc-
cesvolle jaren was de band 

Zandvoorter van het jaar 2009

Valt er geld te verdienen aan cultuur?

Beaujolais Primeur Party 
bij café Neuf

op stap met Dona Pessy 
als zangeres. Zij haalden in 
het heetst van de strijd het 
beste uit elkaar naar boven. 
In café Neuf gaan ze onge-
twijfeld weer helemaal los. 
Dus twee zaken om van-
avond van te genieten: de 
Beaujolais Primeur en de 
muziek.

Bij het ter perse gaan van 
deze krant waren nog en-
kele kaarten te koop bij 
Café Neuf voor € 7,50 en 
dat is dan inclusief een 
glas Beaujolais Primeur en 
‘Finger Foodies’.
Het muzikale gedeelte start 
om 20.00 uur. 

Ondertussen heeft een jury 
bestaande uit Trudie van 
Toornburg, Hilly Jansen, 
Nel Kerkman, Peter Kok en 
Janny Meijer een selectie 
gemaakt uit personen die 
in aanmerking komen voor 
deze titel. Uit een lange lijst 
hebben zij zes Zandvoorters 
genomineerd voor deze 
eervolle vermelding. Maar 
uiteindelijk bepaalt u aan 
wie Marcel Meijer (laatste 
Zandvoorter van het Jaar) 
de eretitel zal worden over-
gedragen. 

Volgende week worden 
de zes genomineerden in 
deze krant gepubliceerd. 
Vervolgens kunt u uw stem 

tekst en foto Nel Kerkman

Paul Olieslagers, voorzitter 
BKZandvoort, verwelkomde 
de aanwezige kunstlief-
hebbers die de vereniging 
met een financiële bijdrage 
ondersteunen. Voordat de 
discussie begon, maakte 
hij eerst de kunstenaar be-
kend van de origineelste 
koffer die langs de route 
stond van Kunstkracht 12. 
De genomineerde koffer 
‘het feestbeest’ van Patricia 
Ramaer scoorde het hoogst. 
Uit drie enveloppen werd 
een winnaar getrokken die 
toevallig aanwezig was. De 

uitbrengen op uw favoriete 
dorpsgenoot. De motivatie 
van deze titel is of de geko-
zen Zandvoorter met hart 
en ziel zich geeft voor het 
dorp en hij/zij de badplaats 
zowel binnen danwel bui-
ten Zandvoort promoot of 
heeft gepromoot. 

Op een feestelijke avond 
zal de Zandvoorter van het 
jaar 2009 bekend wordt ge-
maakt. Burgemeester Niek 
Meijer heeft de eer om het 
eremetaal aan de winnaar 
te overhandigen. Datum, 
tijd, locatie en de procedure 
staan in de volgende edities 
van de Zandvoortse Courant 
vermeld. 

kunstig gemaakte collage 
met kleine koffertjes van 
kunstenaar en initiatiefne-
mer Marijke van Gool ging 
naar Patricia Boeré.

Kunst en 
ondernemerschap
Het thema van de avond 
‘cultureel ondernemerschap’ 
is gepromoot door staatse-
cretaris Rick van der Ploeg, 
want uiteindelijk is niet de 
kwaliteit van belang maar 
de presentatie, de publici-
teit, verkoop en opdrachten. 
In het kort vertelde muse-
umbeheerder Sabine Huls 
de bedoeling van de gezel-

lige bijeenkomst. “Het pa-
nel, bestaande uit Ada Mol 
(dichter), Marianne Rebel 
(kunstenaar), Thys Ockersen 
(cineast), Son Koper (thea-
termaker) en George Polman 
(architect), zal aan de hand 
van een aantal stellingen 
hun mening geven. De aan-
wezigen maken een keus 
uit ‘ja, nee, geen mening’ 
en verplaatsen zich daarna 
naar één van de drie vak-
ken. Naar aanleiding van de 
keus peilt voorzitter Joustra 
de meningen onder de aan-
wezigen om zo met elkaar 
in gesprek te raken over de 
genoemde stelling.”

Zandvoortse spirit
De stellingen hadden be-
trekking op het culturele 
ondernemerschap: wat is 
hoge en lage cultuur, be-
moeit de overheid zich te-
veel met de kunstsector en 
is architectuur, film en foto-
grafie ook kunst? Het panel 
gaf aan dat BKZandvoort op 
de goede weg is maar het 
kan (nog) beter, bijvoorbeeld 
met een mogelijke kunst-
uitleen. Natuurlijk moet je 
nooit tevreden zijn, met een 
goede presentatie versterk 
je elkaar. Het hete hangijzer 
of kunstenaars ook zaken-
mensen zijn, kwam aan het 
eind van de discussie naar 
voren. Volgens de aanwezi-
ge kunstenaars is er meest-
al weinig tijd voor het zake-
lijke aspect, niet iedereen 
kan zakelijk en kunst met 
elkaar combineren. Tot slot 
rondde Joustra de avond 
af: “Er wordt veel gedaan 
maar het kan altijd beter. 
BKZandvoort  beschikt over 
veel doorzettingsvermogen 
en spirit. Als we samen aan 
de slag gaan zal Zandvoort 
in plaats van een patatdorp 
uitgroeien tot een kunst-
dorp.” Na afloop werd er 
nog druk gesproken over 
de uitslag. Voor de tweede 
keer dit jaar was het een 
geslaagde Vrienden van 
BKZandvoort-avond.



Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

Foundation
	 Flow
	 	 Form	
	 	 	 Flaunt

Bij                                            Coiffures
Dames + heren	
Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023 5730172, www.lavogue-zandvoort.nl
Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur.
Donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. Op zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur.

Uitnodiging

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Blijvende actie!
Bij elke game aankoop

 boven de € 40,- 
nu altijd 5 euro korting!

Actie alleen geldig 
bij Music Store Zandvoort

Clubcard korting extra ook geldig

RUSSISCH EI
HUZARENSALADE

DIVERSE VIS SALADES
AARDAPPELSALADE
WALDORFSALADE
PARTY HAPJES.

DE HELE MAAND DECEMBER:
SINTERKLAAS BESTELLEN  T/M 3 DEC
KERST BESTELLEN T/M  23 DEC
OUD EN NIEUW BESTELLEN 
T/M 30 DECEMBER

VOOR INFO EN BESTELLING 
BELT U : 06-47358357

NU OOK IN UW DORP
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SINTERKLAAS

IS WEER 

IN ’T LAND

Mooi hè…
wat bloemen doen.

Specialist voor al uw bloemwerken.

Ter introductie van onze nieuwe
collega geven wij 50% korting
op alle acryl behandelingen.
Nieuwe set French manicure
normaal € 55,-- nu € 27,50 !
Nieuwe set naturel
normaal € 42,50 nu € 21,25!
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door Erna Meijer

Dakcentrale Amsterdam/Zandvoort bestaat thans vijftien 
jaar, maar sinds 12,5 jaar voert Dick de Ruiter (51) alleen de 
regie over zijn bedrijf. Wel bijzonder is dat zoon Dennis 
(20), die velen in Zandvoort kennen als diskjockey bij ZFM 
op vrijdagavond en onder andere ook bij Sail en de Gaypa-
rade achter de draaitafels heeft gestaan, al een paar jaar 
bij zijn vader in het bedrijf werkzaam is. 

De Dakcentrale levert heel 
specialistisch werk op het 
gebied van alle voorkomen-
de dakwerkzaamheden. Een 
greep uit de vele mogelijk-
heden: bitumineuze dak-
bedekkingen, shingle en 
pan nendaken, zinken en ko-
peren daken, dakisolatie en 
dak terrassen. Een goed voor-
beeld van dit laatste is het 
complete, mede met bankirai 
vlonderplanken uit gevoerde 
terras van het club huis van SV 
Zand voort.

Vanzelfsprekend kunt u Dick 
en Dennis ook bellen voor het 
vernieuwen of repareren van 
goten, het (koperen) afvoeren 
van hemelwater en bij storm-
schade en onderhoud. Een 
mooi verhaal is dat De Ruiter 
enige jaren geleden door 
de brandweer bij een flinke 
storm van een dak aan het 
De Favaugeplein is gehaald. 

De specialiteit van het bedrijf 
is echter met name al het 
lood- en zinkwerk, vanouds 
een ambacht waarbij veel 
vakkennis vereist is. Vader en 
zoon zijn momenteel beide 
intensief bezig met groot 
onderhoud bij de uit 1907 da-
terende Beurs van Berlage in 
Amsterdam. Een indrukwek-
kende fotoserie laat zien hoe 

Dakcentrale 
Amsterdam/Zandvoort

het een en ander in zijn werk 
gaat. Het lood, bijvoorbeeld, 
wordt geklopt en op maat ge-
maakt uit rollen van twee me-
ter, die 60 kilo per stuk wegen. 

Veel van hun werkzaamheden 
vinden in Amsterdam plaats, 
waar de De Ruiters bijvoor-
beeld door bedrijven inge-
huurd worden. “Wij zijn er 
trots op dat er zelden of nooit 
een beroep gedaan hoeft te 
worden op onze garantie (tien 
jaar op materiaal en uitvoe-
ring, red.), want wat ik maak 
moet goed zijn. Kwaliteit 
staat voorop!”, aldus de jovi-
ale ondernemer. In Zandvoort 
zelf heeft de Dakcentrale on-
der andere in 2005 het ge-
meentehuis onder handen 
genomen, evenals de Hema. 
Dick: “Mensen kunnen ons 
bellen voor een vrijblijvende 
offerte of dakadvies, waarbij 
het mogelijk is ook foto’s van 
de huidige stand van zaken te 
maken.”

Ook voor vakkundig schilder-
werk kunt u bij de Dakcentrale 
terecht. Een fraai staaltje 
hiervan is te zien aan de bui-
tenkant van hun, eveneens 
uit 1907 stammende, eigen 
huis aan de Brugstraat 7. 
Dakcentrale Amsterdam/
Zandvoort, tel. 5731390.

Mede dankzij allen was de actie van de voedselbank, afge-
lopen zaterdag bij de Vomar, zeer geslaagd. Aan het eind 
van de middag werden 52 propvolle kratten gevuld met in-
gekochte producten in de vrachtauto gezet. 

Afgelopen vrijdag was café Oomstee weer gezellig vol met 
jazzliefhebbers. Promotor Menno Veenendaal had een 
aantal kennissen uitgenodigd om met hem op te treden. 
Vooral Mathilde Marlon was een plezierige verrassing.

De gemeente Zandvoort roept op om namen te nomine-
ren voor het fietspad van Zandvoort-Zuid naar Langevel-
derslag. Op mooie dagen is dit fietspad een trekpleister op 
zich, maar vooralsnog heeft het geen naam. Er is een jury 
samengesteld die alle inzendingen zal beoordelen. Met de 
winnende inzending is, naast eeuwige roem, ook een mooi 
boek te winnen.

Vrijwilligers van de Voedselbank

Mathilde Marlon

Groot gat in het wegdek

Succesvolle Voedselbankactie

Geslaagde jazzavond Prijsvraag: bedenk 
een naam voor fietspad

Gesprongen waterleiding

Goedemorgen Zandvoort van 
de lokale radio ZFM bood de 
kapsalon uit de Kosterstraat 
spontaan voor de feestdagen 
alle gebruikers van de voed-
selbank een kappersbon aan. 
Namens de vrijwilligers be-
dankt voor uw inbreng. 

resulteert in een onbevangen 
deelname aan de ‘muzikale 
uitspanning’. Zij onderscheidt 
zich door flexibiliteit, een bre-
de en frisse kijk op muziek en 
een karakteristiek geluid, wat 
haar tot een gewaardeerde 
zangeres maakt bij collega’s 
en publiek. Dat publiek genoot 
dan ook met volle teugen en 
maakte van de gelegenheid 
gebruik om zo nu en dan een 
dansje te wagen. Kortom, op-
nieuw een geweldige avond.
Voor het eerstvolgende con-
cert, op 27 november aanstaan-
de, staat niemand minder  
dan Dirk Jan Ven nik, Neer lands 
beste boogie woogie-pianist 
van dit moment, op het pro-
gramma. De entree is gratis, 
de aanvang is om 21.00 uur 
en komt u op tijd, want café 
Oomstee is niet al te groot!

nemer van paviljoen Adam 
en Eva) en Wim Beken dam 
(Beleidsmedewerker ge-
meente Zandvoort, onder 
andere op het gebied van 
straatnaamgeving). Zij zul-
len alle inzendingen kritisch 
bekijken en voor 1 januari 
2010 de winnaar bekend-
maken. 
 
De regels
Namen kunnen tot uiterlijk 
9 december 2009 worden 
ingediend. Dit kan per e-
mail naar: fietspad@zand-
voort.nl of per post aan: 
Gemeente Zandvoort, t.a.v. 
Wim Bekendam, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort. Geef 
een korte toelichting (van 
max. 250 woorden) op de 
naam en vergeet niet uw 
eigen naam- en adresgege-
vens te vermelden.

circa 1,5 meter openbarstte. 
PWN heeft de leiding afge-
sloten om hem te kunnen 
repareren. Hierdoor moes-
ten 80 huisgezinnen het 
enkele uren zonder water 
stellen. In de loop van de 
avond was de situatie weer 
hersteld en kon de druk er 
weer op.

De meeste bezoekers waren 
positief en gaven niet alleen 
houdbare producten maar 
ook statiegeldbonnen en 
geld. Deze bijdrage hebben 
de actieve vrijwilligers omge-
zet in gewenste boodschap-
pen. Tijdens de uitzending 

Mathilde Marlon, een Neder-
landse van 38 lentes, zingt 
jazz in de breedste zin van 
het woord. Zij streeft er naar 
temperamentvolle muziek te 
maken waarbij vocale impro-
visatie interactie aangaat met 
andere leden van de bezetting, 
waarbij niet-westerse invloe-
den en ontraditioneel stemge-
bruik niet worden geschuwd. 
In zekere zin kan zij behalve als 
zangeres ook als instrumen-
talist beschouwd worden. 
Marlon zet met evenveel ple-
zier en muzikale bezieling een 
meer traditionele vertolking 
van een jazz standard neer. 
Haar repertoire bestaat uit 
stukken van Duke Ellington, 
Theolonius Monk, Roland Kirk 
en andere bekende en onbe-
kende componisten. Marlon is 
autodidact, wat in haar geval 

Heeft u een mooie taal-
vondst die precies aansluit 
bij de ligging van het pad? Is 
er een bekende Nederlander 
of internationale ster die wel 
een fietspad verdient? Vindt 
u het jammer dat er nog 
steeds geen straat naar uw 
Zandvoortse grootvader is 
vernoemd? Alles is moge-
lijk! Draag voor 10 decem-
ber een naam voor en wie 
weet prijkt uw idee straks 
wel op alle (fiets)routekaar-
ten. Bovendien maakt u 
kans op het mooie naslag-
werk ‘Straatnamenboek van 
Zandvoort’.  
 
Jury 
De jury bestaat uit Timo 
Greeven (Meest Creatieve 
Ondernemer van Zand voort 
2009), Ada Mol (Dichter bij 
zee), Wim Fis scher (Onder-

Maandagavond is een groot 
gat geslagen in het weg-
dek van de Celsiusstraat. 
Oorzaak was een gespron-
gen hoofdleiding van het 
waterbedrijf. De breuk 
werd veroorzaakt door een 
dunne plek in de leiding die 
de druk niet meer kon weer-
staan en in de lengte over 
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‘Sporten is gezond!’
www.sportinzandvoort.nl

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp

 Tel/Fax 571 31 72 Mobiel 
06-54 264 259 Voor al uw 

behang-, wit- en schil-
derswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg (draad-
loos) netwerk. Ook avon-

den/weekend. Rep-it, 
to taal service voor 

computergebruikers. 
023-5719666 of 

06-44696001. Met 
garantie en KvK.

.........................................................
Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.........................................................
Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine 
klussen in en om 

het huis. Redelijke prijs. 
Voor info: 06-1423 2051  

.........................................................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 
of 06-48318230

.........................................................
Het Pakhuis 

een kring  loopwinkel waar 
van alles te koop is!  

Van serviezen en
 glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boeken. 
Kennemerweg 6 Zandvoort 

(voormalige TZB kantine) 
De winkel is geopend op 

don-vrij-zat 10-17 uur. 
Info: 06 - 53693409

.........................................................
Gevraagd: 

kaartmensen in Bell Hotel 
(Hogeweg) op donder-

dagavond aanvang 19.30 
uur. Komt u gerust eens 

langs en doe mee. Of 
bel even: tel. 5719000

ZANDKORRELS
Kunstnagels.

Complete set, ter 
kennismaking
tijdelijk € 25,-.

Met garantie. Bij Beauty
& Nail Studio Elisabeth,

tel. 06-46005703 (nagels)
of 06-25003145 (schoonh.)

Van Speijkstr. 1/50 
in Zandvoort

.........................................................
Wie heeft mijn 

gouden opoefiets 
gezien? Hij is meege-
nomen bij The Beach 
Factory van Sunparks. 

Ik wil graag weer op de 
fiets naar school. Tips naar 

goudenfiets@live.nl
.........................................................

Pigmentvlekken, 
ouderdomsvlekken en 
levervlekken in enkele 
minuten verwijderen 
met laser v.a. € 35,-. 

Nieuw bij Boudoir in 
Zandvoort. 023-5736021

.........................................................
Te koop: 

witte mountain bike ATM. 
In nieuwstaat, slechts 3 
keer op gereden. Vaste 
prijs: € 75,-. Tel. 5717978

.........................................................  
Te huur: 

zomerhuis in Zandvoort. 
Incl. G/W/L € 650,- p.m. 
Max. 2 pers. 3 kamers, 

50m2, gemeubileerd, open 
new keuken, douche, wc. 1 
mnd borg. 06-5355 7762

.........................................................
“God vertrouwt je toe 

aan zijn engelen, 
die over je waken 
waar je ook gaat.”

Wilt u meer over we-
ten? Mail naar het Huis 
van Gebed Zandvoort: 

gebed-zandvoort@
hotmail.com

.........................................................
Te koop: 

Michelin winterbanden. 
Mt.195/65R15 op 4-gaats 

velgen (diameter ca. 
108 mm). 1 winter ge-
bruikt. Setprijs: € 135,-. 

Tel. 06-46046026

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Goh, wat is er aan de hand
Sint is weer in het land.

Een Pietenkop taart
die naar chocolade smaakt.

Een Tummers chocolade letter
die is pas lekker.

Bestel op tijd
anders krijgt u spijt.

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Collecte

23 t/m 27 november
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C U L T U U R
Uriël Ensemble: Topkwaliteit

Uitverkochte cabaretvoorstelling 
in het theater van Circus Zandvoort

Expostitie bij kunsthandel ARTATRA 

De stichting Classic Concerts bood afgelopen zondag een 
geweldig programma aan de bezoekers van een helaas 
slechts voor de helft gevulde Protestantse Kerk. Het Uriël 
Ensemble, bestaande uit leden van het Koninklijk Concert-
gebouworkest, dat onlangs nog werd verkozen tot het  
beste orkest ter wereld, trad in variërende samenstelling op.

De cabaretiers Murth Mossel en Roué Verveer hielden zondag-
avond alweer voor de derde keer een ‘try out’ dubbeloptreden 
in het juist voor deze gelegenheden zo knusse Circustheater. 

Kunsthandel ARTATRA zal binnenkort het werk van een on-
bekende schilder presenteren. Eigenaar en kunsthandelaar 
René de Vreugd loopt al een poosje achter Dick van Belle 
aan, die de openbaarheid en publiciteit min of meer schuwt 
en slechts incidenteel verkocht voor zijn levensonderhoud. 
Toch is het hem gelukt om op zondag 22 november een ten-
toonstelling van werken van Van Belle te organiseren.

Drie leden van het Uriël Ensemble

Het openingsstuk, het piano-
trio XV 25 van Joseph Haydn 
(1732-1809) werd bijzonder 
virtuoos vertolkt door eerste 
violiste Tomoko Kurita, cellist 
Yke Viersen en de geweldige 
pianiste Mitsuko Saruwatari. 
Het zangerige Poco Adagio 
ging vooraf aan de romanti-
sche Finale en het bekende 
Rondo al’Ongarese, een men-
geling van Hongaarse kunst- 
en volksmuziek. Tomoko 
Kurita liet haar viool de hele 
middag zingen.

Het tweede werk was van 
de destijds pas 15-jarige (!) 

Hoewel aan beide optredens 
duidelijk nog geschaafd 
moet worden voordat 
Mossel en Verveer begin 
2010 de theaters ingaan, 
liet deze try out al wel een 
duidelijke belofte voor een 
gezellig avondje uit zien.

Murth Mossel 
Van meet af aan betrok 
Murth Mossel de zaal bij 
zijn tweede voorstelling ‘1e 
pers. enkelv.’. Ook reageerde 
hij heel alert op opmer-
kingen vanuit het publiek. 
Zijn observaties zijn scherp 
en geestig. Zo hield hij een 
leuke conference over zijn 
bezoek aan China, waarbij 
hem vooral opviel dat er zo-
wel in Sjanghai als in Beijing 
geen enkele neger te beken-
nen was. Hij stelde dat op 
het gigantische Plein van de 
Hemelse Vrede iedereen met 
hem op de foto wilde en bij 
het shoppen de jeans niet 
alleen aan de korte kant wa-
ren maar op het label ‘made 
here’ stond! Zijn leeftijd (39) 
bracht hem ook tot wat fi-

Dick van Belle werd in 1945 
geboren in Rotterdam en is af-
gestudeerd aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten in 
die stad, richting reclame-
schilderen. Na een wereld/
bootreis van meerdere jaren 

Duitse componist Felix Men-
delssohn Bartholdy (1809-
1847). Het sextet voor piano, 
viool, twee altviolen (Roland 
Krämer en Jeroen Quint), 
cello en contrabas (Thomas 
Braendstrup), kwam zeer 
sprankelend over het voet-
licht door het schitterende 
samenspel van de uitvoe-
renden. Vooral ook de indi-
viduele kwaliteiten waren 
daarbij goed te horen, zoals 
in het stemmige Adagio en 
het krachtige Allegro vivace. 

Na de pauze werd het ‘For-
ellenkwintet’ D667 van de 

losofische bespiegelingen 
(“twintigers juichen nog 
als zij enthousiast over iets 
zijn”), maar tevens hield hij 
een tirade over vrouwen, die 
‘vieze, achterbakse, duivelse 
wezens’ zouden zijn met 
als slotconclusie ‘vrouwen 
zijn gek, maar mannen zijn 
dom!’. 

Roué Verveer 
Na de pauze kwam Roué 
Verveer zijn vierde program-
ma ‘Mans Genoeg’ uitprobe-
ren. Roué speelt al tien jaar bij 
de Comedytrain en heeft in-
middels drie avondvullende 
voorstellingen gemaakt, die 

Oostenrijkse componist 
Franz Schubert (1797-1828) 
ten gehore gebracht, niet 
voor niets één van de fa-
voriete werken van de ka-
mermuziekl iefhebbers. 
Het werd in 1819 geschre-
ven in een periode, waarin 
Schubert zich gelukkig 
voelde, maar pas in 1829 
na zijn dood gepubliceerd. 
Zoals het programmaboekje 
zo mooi omschreef: “Reeds 
het eerste akkoord door de 
strijkers, gevolgd door de tri-
olen in de piano, is als wak-
ker worden op een morgen 
waarop de wereld zó zon-
nig voor je ligt, dat er geen 
plaats meer is voor donkere 
gedachten”. 

Het Andante, met een dro-
merige, melancholische 
sfeer, gaf meer ruimte aan 
de contrabas, die over het 
algemeen niet zo vaak ge-
hoord wordt. In het Scherzo 
speelde de warme klank van 
de cello de hoofdrol maar 
het herkenbaarste is het 
variatiedeel, met het the-
ma waaraan het werk zijn 
naam ontleent. Geweldige 
klanken in de kerk ‘in samen-
spraak’ met de eerste viool. 
Het enthousiaste publiek 
heeft volop genoten van een 
topuitvoering.

allen door de VARA zijn uit-
gezonden. Zijn motto is: ‘Blij 
om er te zijn’, maar de start 
was enigszins moeizaam. Hij 
kwam goed op dreef met de 
verhalen rondom de verschil-
lende vliegtuigongelukken 
(“is toch een vorm van con-
tractbreuk”), waarom man-
nen altijd een tampon bij 
zich dienen te hebben en zijn 
‘Zumba’, een modern soort 
aerobics, ervaringen. Geestig 
en herkenbaar was zijn con-
ference over mannen die 
bouwen. Hij echter is meer 
de sloper (is altijd leuker 
dan bouwen, kijk maar naar 
de hooligans). Daarna kun 
je namelijk altijd nog John 
Williams (‘Help, mijn man is 
klusser’) inschakelen. 

werd hem duidelijk dat het 
reclamevak niet zijn voldoe-
ning was, maar het schilde-
ren van kust– en strandland-
schappen wel. Van Belle is een 
fijnschilder en met olieverf op 
linnen schildert hij onze va-

derlandse kusten. Uit de fijn-
heid in zijn schilderijen blijkt 
zijn enorme talent en geduld. 
De Vreugd is dan ook dolen-
thousiast: “Ik loop al een aan-
tal jaren achter Dick van Belle 
aan, maar hij was erg terug-
houdend de promotie van zijn 
werk in handen te geven van 
een kunsthandelaar. Na vele 
gesprekken heeft hij mij zijn 
vertrouwen gegeven, en daar 
ben ik ongelofelijk blij mee.”

Komende zondag dus de intro-
ductie en zijn eerste presenta-
tie bij Kunsthandel ARTATRA, 
aan de Kostverlorenstraat 57 
in Zandvoort tussen 14.00 
en 18.00 uur. Tevens zijn er 2 
extra publieke verkoopdagen 
ingelast op dinsdag 29 en 
woensdag 30 december tus-
sen 13.00 en 17.00 uur. 

Sporen uit het verleden
Deze rubriek staat al enkele weken in het teken 
van de gevelstenen van beeldhouwer Edo van 
Tetterode. We gaan voorlopig nog even door, 
want ook de gevelsteen van deze week is ge-
maakt door Van Tetterode. Het is te vinden boven 
de deur van Brederodestraat 61. 

Van Tetterode heeft deze gevelsteen in 1983 gemaakt als vriendendienst voor de 
familie Van Putten, bewoners van het huis. De steen is gemaakt van maulbronner 
zandsteen. Op de steen staan het familiewapen van de familie Van Putten, met drie 
haantjes (links) en het familiewapen van de familie Van Engelen, een gescharreerd 
Maltezer kruis (rechts), afgebeeld. De zingende Loeres verwijst naar de heer J.W. van 
Putten die niet alleen belastingconsulent en accountant was maar ook penning-
meester van het ‘Zandvoorts Mannenkoor’. Tijdens de uitreiking van de Prix de Joke in 
Duysterghast (1983) trad het mannenkoor voor het eerst op met de fraaie eenmalige 
naam ‘Per Jocum Choir’. Onder leiding van Dico van Putten zong het koor vierstem-
ming een selectie van oud Nederlandse volksliedjes.

tekst en foto Nel kerkman

Murth Mossel

Roué Verveer 



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
Op woensdag en 
donderdag
serveren wij
onze dagschotels
en is de 
4 voor 2 actie
Pashouders 
10% korting

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding:
Overgordijnen, diverse kleuren € 19,95 per meter incl. maken

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

hoek Kerkstraat
Nieuwe collectie 

schilderijen te zien bij
Hobby-Art en De Bode

De Bode Interieur
Gasthuisplein 9
Nieuwe beelden,

meubelen en schilderijen
Pashouders 5% korting

 Hele maand november voor Pashouders:
Malse Hertenbiefstukjes

100 gram € 3,25
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

 Ook lekker voor de raclette
Napoli Contadino

prettig gekruid met look, olijf en tomaat.
Nu 250 gram voor slechts € 2,98

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en  
met 31 december 2009.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Plony’s
Haarwinkel

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur • Woensdags gesloten

Voor Pashouders
10% korting

op onze wintergerechten

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor Pashouders:
een fles huiswijn voor  € 13,00 (i.p.v. € 15,00)



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 61A

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Cadeautip Sinterklaas
Zandvoorts chocolade pakket
incl. DVD Zandvoort, Zon & Zee
€ 35,-- voor Pashouders € 30,--!

Chocoladehuis Willemsen

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Op de kleuterschool wist Plony al 
dat ze later kapster wilde worden. 
“Waarom? Ja, dat weet ik niet precies. 
Ik was altijd al met ‘haar’ bezig. Het 
is toch hartstikke leuk om mensen 
mooi te maken? Mijn broer was kap-
per, misschien dat het daar mee te 
maken heeft. Ik keek altijd mijn ogen 
uit als hij aan het werk was. Ik wist het 
zeker: ik word kapster”, vertelt Plony. 
Niets kon Plony dan ook van haar doel 
afhouden. Op haar dertiende ging ze 
als leerling-kapster aan de slag in 
een kappersalon. “In die periode heb 
ik veel geleerd over het vak. Hoe meer 
ik leerde, hoe leuker ik het begon te 
vinden. En dat is altijd zo gebleven”, 
aldus Plony. 

De liefde voor haar partner Leo heeft 
haar twee jaar geleden van het 
Brabantse Gemert naar Zandvoort 
doen verhuizen. “Het eerste jaar reisde 
ik voor mijn werk steeds heen en weer, 
maar het werd te zwaar. Ik was elke 

dag een uur en drie kwartier onder-
weg, mits er geen files stonden. Toen 
besloot ik in Zandvoort een eigen 
kapperszaak te openen. Het werd 
Plony’s Haarwinkel, een kapperszaak 
waar je niet alleen je haar kunt laten 
doen, maar ook allerlei haarproduk-
ten en sieraden kunt kopen”, aldus 
Plony. Omdat Plony alleen werkt, is ze 
erg flexibel. “Ik zou zeggen kom eens 
een keertje langs of bel voor een 
afspraak, dan komen we er samen 
wel uit. Als ‘oude rot’ in het vak heb 
ik elke dag nog steeds veel plezier in 
het werk dat ik doe. Ik heb van mijn 
hobby mijn beroep gemaakt. Het is 

niet alleen mijn vak, maar ook mijn 
passie”, vertelt ze enthousiast.  

ZandvoortPas
Op vertoon van de ZandvoortPas ont-
vangt u 10%  korting op het knippen. 

Plony’s Haarwinkel, Kosterstraat 13a 
(naast Fritures d’Anvers), tel. 5733066. 
Openingstijden: dinsdag tot vrijdag: 
10.00 tot 17.30 uur, zaterdag van 
10.00 uur tot 17.00 uur. Zondag en 
maandag gesloten.

In Plony’s Haarwinkel is het eigenaresse en 
kapster Plony die de klanten knipt. Ze heeft 
hier bewust voor gekozen. “Op deze manier 
kan ik iedereen de aandacht geven die zij no-
dig hebben. Het maakt het knippen een stuk 
persoonlijker en dat is voor mij ook fijner 
werken”, aldus Plony.

Plony’s Haarwinkel voor de persoonlijke haarverzorging

Plony Jansen aan het werk

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Nieuwe kerstcollectie van 
o.a. Riviera Maison!

Pashouders 10% korting!



SINTERKLAAS

IS WEER 

IN ’T LAND

Herdefinieer jouw definitie van kleur: 
Sassoon introduceert Sassoon Chromatology 

Sassoon Professional nodigt je uit om jouw definitie van kleur te herzien, met de introductie van 
Chromatology, de exclusieve state of the art kleurservice van Sassoon Professional. Ontwikkeld 
om intens briljante high definition kleur te leveren met uitzonderlijke kleur¬schittering. Het 
levendige kleurenpalet van Sassoon Chromatology biedt een oneindige hoeveelheid kleurnuan-
ces die tot in het perfecte kunnen worden gepersonaliseerd. Het resultaat? Een high definition 
kleurervaring zoals nooit tevoren. 

Voor het zachte, ingetogen classicisme van autumn-winter ’09 collection Mnemonic en de verrijk-
te high definition kleur en glans adviseert Sassoon Professional dit seizoen twee finishingproduc-
ten. Halo Hydrate, een lichte spray conditioner die gekleurd haar over de hele lengte beschermt 
en het moeiteloos in model laat vallen. Finishen doe je met Spray Shine voor maximale glans en 
langdurige schittering van de haarkleur. 

Uitnodiging

Bij                                            Coiffures
Dames + heren	
Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023 5730172, www.lavogue-zandvoort.nl
Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur.
Donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. Op zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur.

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

Bij ons bent u 
aan het juiste adres

voor al uw 
schoenreparaties.



15

Zandvoortse Courant • nummer 47 • 19 november 2009

Donderdag 26 november is in Circus Zandvoort de Zandvoortse première van de film 
‘Komt een Vrouw bij de Dokter’. Er wordt feestelijk afgetrapt: de rode loper wordt uitge-
legd en de wijn, hapjes en zakdoekjes staan klaar. 

Rode loper-première ‘Komt een Vrouw bij de Dokter’

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 13 15 14 13 

Min 10 9 10 10

Zon 40% 35% 20% 15%

Neerslag 15% 20% 45% 55%  

Wind zzw. 5 zzw. 5 z. 4 zzw. 5

Bijzonder zacht weer 
dezer dagen 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De snelheden in die wind-
bundel kunnen oplopen 
naar wel 350 kilometer per 
uur op ruim tien kilometer 
boven onze hoofden. Het 
lijdt geen twijfel dat ver-
keersvluchten van New York 
naar Amsterdam in zulke ge-
vallen erg snel kunnen ver-
lopen met een rugwind van 
tweemaal orkaansterkte. In 
tegengestelde richting, dus 
met enorme tegenwind doet 
zo’n vliegtuig er dan een uur 
langer over om Amerika te 
bereiken.
         
Wanneer de straalstroom 
gaat meanderen, dus wat 
meer pieken en dalen ver-
toont, kunnen hoge- en la-
gedrukgebieden zich wat 
manifester openbaren en zo 
voor een wat gevarieerder 
weerbeeld zorgen. In plaats 
van strak west word de stro-
ming dan bijvoorbeeld noord 
tot noordwest, of juist zuide-
lijker. 

Wellicht gebeurt zoiets 
de laatste dagen van deze 
maand. Dan is er toch wel 
een verandering te ver-
wachten. In Noord-Europa 
stroomt dan waarschijnlijk 
al een portie koude lucht 
toe. Voorlopig is het nog 
wel onbestendigheid troef 

in Zuid-Kennemerland met 
een afwisseling van droge 
fasen en periodiek nattere 
momenten.
 
Na de woensdagse regen is 
het nu weer even wat rus-
tiger aan het regenfront. 
Stijgende barometerstan-
den boven het centrum van 
Europa doen de regenkans 
vooral eind deze week tijde-
lijk afnemen bij ons. De zon 
zien we ook wat meer dezer 
dagen, maar in het weekein-
de schijnt ie alweer minder.

De temperatuur blijft rond-
uit zeer hoog met mogelijk 
weer een keer ruim 15 gra-
den rond vrijdag/zaterdag. 
Dat zijn zowat de hoogste 
temperaturen die maar mo-
gelijk zijn tegen het einde 
van november in Zandvoort 
en Bentveld.

Deze novembermaand komt 
al met al zo goed als zeker 
op bijna 3 graden boven 
normaal uit en daarmee be-
hoort de slachtmaand tot de 
allerzachtste elfde maand 
van de voorbije honderd jaar.  
Koude decemberstart ? Bel 
de weerprimeurlijn eens op 
0900-1234554.

weerman Marc Putto 

We hebben tijdens dit wisselvallige en zachte novem-
berweertype van doen met een strakke ‘zonale jet’. Dat 
is een flinke windband die zich doorgaans bevindt op 
reguliere kruishoogte van een verkeersvliegtuig, die 
van oost naar west loopt. Die straalstroom loopt dik-
wijls min of meer rechtlijnig via Amerika over de Oce-
aan richting Nederland.

                           Paul Brugman 

duinen. Eigenlijk wilde Paul, net als zijn vader, vertegenwoordi-
ger worden. Maar door zijn beperking, die hij vanaf zijn geboor-
te heeft, was dat onmogelijk. “Een vertegenwoordiger die mank 
liep? Dat kon echt niet. Jaren later ging ik als schooldecaan 
op pad om leerlingen te werven. Dat gaf me veel voldoening 
omdat ik de afwijzing destijds als discriminatie heb ervaren. 
Verder heb ik nooit negatieve ervaringen ondervonden met 
betrekking tot mijn handicap.” Misschien is Paul daardoor een 
doorzetter geworden, want overdag op kantoor en ‘s avonds 
een studie M.O. akte Nederlands en Geschiedenis getuigt van 
veel innerlijke kracht. Als leraar op een LBO in Amsterdam was 
een leuke en vooral een gezellige tijd. “Ondanks mijn kennis 
heb ik daar veel ervaring opgedaan. Later werd ik leraar bij de 
ROC Amsterdam (MBO). Een grote school met ontzettend veel 

leerlingen waar ik vooral het persoonlijke contact 
met de leerlingen miste.”  

Zandvoortse activiteiten
Paul is iemand die niet zo snel ‘nee 

‘zegt. Samen met Theo Hilbers, Aad 
Keur en Klaas Koper was hij actief 
in het Oranje comité. Voorzitter bij 
de ledenraad van de voormalige 
EMM, tot aan de fusie zat Paul in 
het bestuur van de Zandvoortse 
bibliotheek en van 1990 tot 1994 
was hij raadslid voor D66. Sinds 

drie jaar is hij met veel plezier voor-
zitter van de WMO raad en zet hij zich 

samen met de andere enthousiaste le-
den in voor het welzijn van de Zandvoortse 

burgers. Paul is verknocht aan moeilijke door-
lopers, leest het liefst literaire thrillers en is lid van 

de postzegelvereniging. Omdat Paul vroeger een bootje had, 
gaat zijn voorkeur uit naar postzegels waar een boot op staat. 
Tevens is hij één van de 100 personen die een ontheffing 
heeft om met zijn elektrische fiets door de Amsterdamse 
Waterleidingduinen te mogen rijden. Ondanks dit voorrecht 
is hij toch geen voorstander voor een fietspad door de dui-
nen. “Door mijn beperking kan ik helaas niet wandelen. Maar 
als wandelaar geniet je veel meer van de natuur, vooral in de 
Waterleidingduinen waar je gewoon mag struinen.” 

Dit was in een notendop het levensverhaal van Paul Brugman 
die samen met Ina, zijn 3 dochters Regina, Paulina en 
Suzanna en 6 kleinkinderen geniet van het leven en ook na 
zijn pensionering zijn steentje bijdraagt aan de Zandvoortse 
samenleving. 

Dorpsgenoten

Paul is gepensioneerd leraar, ex-raadslid, voorzitter van vele 
besturen en altijd bereid om mee te helpen aan diverse acti-
viteiten. Nieuwsgierig geworden naar zijn verhaal? Lees dan 
gewoon verder. 

Jeugdherinneringen
Twee jaar voordat de Tweede Wereld oorlog uit-
brak, vertrok het gezin Brug man met 6 kin-
deren van Am ster dam naar Zandvoort. 
Paul werd in 1939 als jongste aan de 
Zandvoortselaan geboren. Door 
de evacuatie moest het gezin, nu 
met 7 kinderen, noodgedwongen 
terug naar Amsterdam. Op zesja-
rige leeftijd verhuisde Paul en de 
andere gezinsleden naar hetzelfde 
huis aan de Zandvoortselaan. “Het 
was daar fijn wonen en omdat de 
EMM huizen aan de Dr. Gerkestraat 
(Tranendal) nog niet gebouwd wa-
ren, lagen de duinen direct achter ons 
huis. Ik zat op de Mariaschool aan de 
Koninginneweg, waar nu kunstenaars in ge-
vestigd zijn. We kregen les van Duitse nonnetjes 
die in Sterre ter Zee woonde. Ik heb nog steeds veel contact 
met schoolvrienden. Verder was ik bij de verkenners van de 
scoutinggroep Willibrordus. Daar heb ik mijn voorliefde voor 
houtbewerking geleerd.” Vol trots laat Paul een houten trek-
schuit zien die hij zeer gedetailleerd gemaakt heeft. De eerste 
bestuursfunctie van Paul is bij de R.K. jongerenvereniging ‘de 
Yoka’ die net als de ‘de Vliegende Schotel’ is voortgekomen 
uit de lokale kerken. “Ik heb er dierbare herinneringen aan”, 
licht Paul toe. 

Onderwijzer in Amsterdam
In Amsterdam ontmoet Paul zijn vrouw Ina van Oostwaard die 
al 44 jaar zijn steun en toeverlaat is. Hun eerste huis was een 
zomerhuis op de hoek Brederodestraat/Zuiderstraat. Na enkele 
verhuizingen wonen Paul en Ina weer als vanouds dicht bij de 

Paul Brugman 

Tekst en foto Nel Kerkman

In de schijnwerpers staat ditmaal een dorpsgenoot met 
veel liefde voor Zandvoort. Onopgemerkt deed en doet hij 
op bestuurlijk gebied veel in het dorp. Jaren was hij, samen 
met Theo Hilbers, bij elke Sinterklaasintocht aanwezig. 
Staande op de trap van het Raadhuis vertelde hij de wach-
tende kinderen dat Sinterklaas er nu écht aankwam. De 
naam van deze dorpsgenoot is Paul Brugman. 

Alleen deze avond begint de 
voorstelling om 20.00 uur. 
Kaarten zijn vanaf heden te 

koop en kosten € 7,50. Re  -
ser veren kan ook, tel. 5718686. 
Na de première zal de film da-

gelijks draaien vanaf 20.30 uur. 
Voorafgaand aan de première 
biedt het Wapen van Zand-

voort een heerlijke maaltijd 
aan. Maak gebruik van de 
4-voor-2-actie of kies een heer-
lijke dagschotel met de keuze 
tussen vlees of vis à € 7,50 p.p. 
Ook hier geldt: reserveren ge-
wenst, tel. 023-8223780.
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BY CHRIS KUIN
Onze winterspecialiteiten:

Voorgerechten
 Huisgemaakte bitterballetjes van hert 

met grove mosterd € 8,50

Gerookte kip met warme pancetta, zonge-
droogde tomaatjes en pepermayonaise € 8,50

Hoofdgerechten
Hazenpeper op klassieke wijze 

met aardappelpuree € 19,50

Gestoofd lamsboutje met een jus 
van tijm, rozemarijn en knoflook € 19,50

Nagerecht
Omgekeerde Dame Blanche, 

chocolade ijs met vanillesaus € 8,50

Kijk voor ons kerstmenu op 
onze website www.restauranthugoos.nl

 Dinsdag gesloten
Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort
023-5736680

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Seniorenmenu: € 7,00
Ma 23-11  Lamskoteletjes met gebakken aardappelen en broccoli.
Di 24-11    Scholfilet met frites en sla.
Wo 25-11  Hutspot met een bal gehakt.
Do 26-11   Varkenshaasmedaillon met aardappelpuree en bonen.
Vr 27-11    Visstoofpotje met gele rijst.
Za 28-11    Kipfilet met frites en bloemkool.
Zo 29-11    Nasi met 1 stokje saté en een gebakken ei.

Vanaf heden zijn wij woensdags gesloten.
Wilt u wel gebruik maken van het 

woensdagmenu dan graag op dinsdag meebestellen.

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur 
of eventueel tussen 16.00 en 17.30 uur.  U kunt ook een 
plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de Zandvoort-
Pas, dan krijgt u een toetje gratis.

Brasserie restaurant Harocamo
Kerkstraat 14  |  023-5712102

Kennismakingsactie!!!!! 
Alleen in het weekend van 20 - 21 - 22 november

Alle Pizza’s, pasta’s en schotels met 50% korting

(alleen afhalen)

Eten in ons restaurant?
Even reserveren is altijd handig.

Zondag 22 november 
v.a. 15.00 uur

 
 

Gezellige muziek met fish and chips en 
Guinness.

Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort 
Jeroen en Bart Schuitenmaker Tel.: 023-8223780
Maandag en dinsdag gesloten.

Middag met Beatles muziek

reSTauranT De aLBaTrOS
iS per DireCT Op ZOek naar:

meDewerker BeDieninG m/V
22 jaar OF OuDer

werkerVarinG OF OpLeiDinG VereiST
parTTime DienSTVerBanD

wiL jij OnS Team kOmen VerSTerken 
en BeSCHik je OVer VOLDOenDe 
werkerVarinG en VakkenniS, 

neem Dan COnTaCT meT OnS Op.

reSTauranT De aLBaTrOS
COnTaCTperSOOn: marLOeS SCHLiCHTe BerGen
TeL : 023-5712524



Zandvoortse Courant • nummer 47 • 19 november 2009

17

De wensboom van de Riki Stichting in Zorgcentrum Huis in de Duinen heeft nog een laatste 
vervolg: de wens van Piet Hoogendijk. Hij zou graag een bezoekje brengen aan zijn onder-
duikadres waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde.

Spelletjes, eten met stokjes, de krant ondersteboven lezen 
en reizen zonder navigatiesysteem. Doen, want het is goed 
voor het geheugen. Wilt u de hersens fit houden? Lees dan 
de volgende tips.

Piet Hoogendijk (85) is be-
kend van het vroegere gas- 
en waterbedrijf waar hij 44 
jaar werkzaam was. Hij werd 
in de oorlogsjaren, net als zo 
velen met hem, ingezet voor 
de ‘Arbeidsinzet’. In mei ’43 
moesten alle mannen tussen 
de 18 en 35 jaar zich melden. 
Piet werd eerst voor een half 
jaar naar Groningen gestuurd 
waar hij aardappels moest 
rooien. Samen met zijn lot-
genoten, in totaal 400 man, 
waren zij gelegerd in een 
grote schuur in Bourtange 
(gemeente Vlagtwedde), die 
als slaapplek was ingericht. 
De boerderij was van de fa-
milie Koolhof. 

Piet herinnert zich nog goed 

Wintertenen en winter-
handen ontstaan door een 
slechte werking van de 
bloedvaten in de huid. Als 
het koud is vernauwen de 
kleine bloedvaatjes zich, ze 
verwijden weer als de omge-
vingstemperatuur omhoog 
gaat. Bij mensen met win-
tertenen en -handen blijven 

Vanaf je twintigste levensjaar 
gaan de hersenen al lang-
zaam achteruit. Namen kunt 
u slechter onthouden en met 
een spelletje memory met 
uw kleinkind legt u het af. 
Met een aantal kleine dingen 
in uw dagelijkse leven kunt 
u uw hersenen al trainen 
en fit houden. Een half uur 
wandelen per dag voorkomt 
vergeetachtigheid. Ook sport 
en fitness hebben op latere 
leeftijd een gunstig effect: 
wie sport, kan beter plannen 
maken en strategieën verzin-
nen. Het effect is het grootst 
wanneer de inspanning het 
hartritme verhoogt. Muziek 
lijkt het effect van beweging 
op de hersenen te versterken 
(bijvoorbeeld bij aerobics). 
Zorg dat u steeds minstens 
een half uur actief bent; na 
een half jaar zult u het ¬ef-
fect merken. 

Actieve hersenen blijven 
langer scherp. Speel daar-
om, bijvoorbeeld met de 
kleinkinderen, het Memory 
spel of een spel als ‘Ik ga 
op reis en ik neem mee...’. 
Daarbij vult u samen een 
denkbeeldige koffer. Om de 
beurt herhaalt u wat al in 
de koffer zit en voegt u één 
attribuut toe. Het zal u ver-
bazen hoe ver u komt. Laat 
ook de boodschappenlijst zo 
nu en dan thuis en onthoud 
de boodschappen door ze in 
gedachten te verdelen over 
de kamers van uw huis waar 
u de spullen nodig hebt. 

Uw geheugen werkt lang 
niet altijd zoals u het zou 

Voor de Belbus is Plusdienst 
op zoek naar extra chauffeurs. 
Bent u op maandag- of don-
derdagmiddag beschikbaar 
om cliënten van Plusdienst 
naar supermarkt, kapper of 
huisarts te vervoeren? Een 
hecht team heet u van harte 

Nooit te oud om… een wens te doen

Uitdaging houdt 
de hersens fit

Wetenswaardigheden Gezocht: chauffeur 
voor de Belbus

dat het ’s maandag snert-
dag was en aan aardappels 
was geen gebrek, dus qua 
eten viel het daar best mee. 
Ondanks de omstandighe-
den hebben zij ook wel gela-
chen en geintjes uitgehaald. 
Na dat half jaar moest hij 
naar de Noordoostpolder, sa-
men met onder andere Rinus 
Kraaijenoord. Na een dag 
hadden zij het wel gezien 
op die natte plek en namen 
de benen naar Frankrijk. Zo 
belandden zij na een trip van 
drie dagen in Cherbourg en 
werkten daar voor verschil-
lende opdrachtgevers. 

Ongeveer 4 dagen voor 
de grote invasie was Piet, 
na 5 dagen onderweg ge-

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Piet Hoogendijk en ‘zijn chauffeuse’ Gladys

weest te zijn, weer terug 
in Zandvoort. Daar werd 
de grond hem te heet on-
der de voeten, dus ging hij 
terug naar Vlagt wedde en 
dook onder bij de familie 
Koolhof, samen met onder 
andere Hans Haan, zoon van 
de postdirecteur. Soms wer-
den er razzia’s gehouden. 
De boerderij stond een eind 
van de weg en zij konden 
de Duitsers dus van verre 
zien aankomen. Aangezien 
de grens slechts 2 km ver-
derop lag, verdwenen zij via 
de landweggetjes richting 
Duitsland tot de kust weer 
veilig was. 

Piet heeft een goed contact 
gehouden met broer en zus, 

Harm en Gepke Koolhof en 
bezocht hen jaarlijks. Hij 
verbleef jarenlang in de tot 
herberg verbouwde boerdij 
De Staakenborgh van Alie en 
Wim, die aan de overkant ligt 
van de genoemde boerderij. 

Omdat het lichamelijk niet 
meer zo soepel gaat, had hij 
dus zijn wens ingeleverd. De 
vraag was wie kan en wil er 
met hem mee? Een van de 
medewerkster bij het Huis in 
de Duinen, Gladys, hoorde dit 
en bood zich aan. Het toeval 
wil namelijk dat zij bevriend 
is met Ali en Wim van her-
berg De Staakenborgh, een 
prima begeleidster dus. Zo 
ging Piet 2 weken geleden 
met zijn privéchauffeuse op 
weg. Zij hadden er 3 dagen 
voor uitgetrokken. Gladys 
zette Piet af op de plek-
ken waar hij wilde zijn en 
haalde hem later weer op. 
Aangezien Piet geen on-
bekende is in deze streek, 
kent hij er veel mensen, 
maar dat er ook vroegere 
bewoners van Zandvoort in 
Bourtange wonen was he-
lemaal geweldig. Zo zijn dat 
mevrouw Brand en de vroe-
gere medewerkster bij de 
‘oude’ Zandvoortse Courant 
Anneke Couvreur. Elke keer 
als Piet in de buurt was zorg-
de hij voor de bezorging van 
De Zandvoortse Courant. Zo 
ook deze keer. Het was een 
geweldige ervaring en hij 
heeft genoten van de aan-
geboden mogelijkheid.

de vaatjes vernauwd. Het 
bloed dat de tenen en vin-
gers weer moet opwarmen, 
hoopt zich op. Gevolg: rode, 
branderige en jeukende te-
nen en vingers. Het beste 
medicijn ertegen is warme 
kleding, liefst wollen sokken 
en handschoenen en ruime 
schoenen of laarzen.  

welkom. Een van de vaste 
chauffeurs maakt u wegwijs 
in de routing en de werkwijze. 
Voor een onkostenvergoeding 
wordt gezorgd. Voor meer in-
formatie kunt u bellen naar 
Amber van Tetterode, coördi-
nator Plusdienst. Tel. 5717373

willen. U onthoudt de meest 
vervelende reclamedeuntjes, 
maar vergeet de naam van 
uw pasgeboren buurmeisje. 
Gelukkig zijn er trucjes om 
beter te onthouden. Uw her-
senen slaan niet alles klak-
keloos op. Gelukkig maar, 
want op één dag ziet, hoort 
en voelt u zoveel. 

Om iets goed te onthouden 
moet u informatie eerst be-
werken. Dat kan op verschil-
lende manieren. Herhalen, 
herhalen: ‘Le chien, de hond, 
le chien, de hond.’ In uw 
schooltijd doet u veel van 
dit stampwerk, maar veel 
zin heeft dat niet. Zolang u 
niets met de informatie doet, 
komt het niet in uw lange-
termijngeheugen terecht. 
Wel kunt u op deze manier 
voor korte tijd iets onthou-
den. Bijvoorbeeld een tele-
foonnummer. Als u dat maar 
lang genoeg in gedachten 
herhaalt, heeft u genoeg tijd 
om het nummer vanuit uw 
hoofd in te toetsen. 

Werk met  informatie. 
Nieuwe informatie heeft 
vaak iets te maken met infor-
matie die al in uw langeter-
mijngeheugen zit. U combi-
neert het met iets anders. De 
nieuwe baby van uw buren 
heet Liza en dat is toevallig 
ook de naam van een oud 
schoolvriendinnetje. Ook de 
aloude ezelsbruggetjes zor-
gen dat u iets met de nieuwe 
informatie doet. Zoals TVTAS, 
wat staat voor de eerste let-
ters van de waddeneilanden 
van Nederland.
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Met het toekennen van een Europese subsidie is de bouw van het 
ecoduct over de Zandvoortselaan een stap naderbij gekomen. Maar 
de tien miljoen euro die het zal kosten kunnen beter besteed worden. 
Dat viaduct is schadelijk voor natuur en landschap. 

De onzin van een ecoduct
De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) tellen minstens tien-
duizend soorten planten en dieren. Bijna allemaal verspreiden die 
zich door de lucht. De sporen van de ruim 1500 paddenstoelsoorten 
en 400 soorten (korst)mossen zweven mee op een zuchtje wind. 
Insecten vliegen heen en weer, het zijn duizenden soorten. Vogels 
hebben vleugels. 

De muizen, de egels, de wezels, de eekhoorns, zij allen steken de 
weg over waar dat uitkomt. Een ‘ecoduct’ is zeker wel veiliger, maar 
alleen voor de dieren die in de nabijheid van de brug leven. Overal 
elders is de natuurlijke verbinding verbroken, het asfalt blijft lig-
gen. Het Alterra-rapport ‘Ontsnippering Zuid-Kennemerland’ (2005) 
stelt dan ook: “Het gestelde doel van ongehinderde uitwisseling 
tussen gebieden is dus slechts beperkt haalbaar, behalve wanneer 
de infrastructuur geheel verwijderd wordt.” En wie ziet Zandvoort 
door ecologen van de kaart geveegd? De pas verschenen provinciale 
‘Startnotitie Realisatie Natuurbrug over de Zandvoortselaan’ stelt het 
rooskleuriger voor: “Een natuurbrug zorgt voor het verbinden en 
daarmee het herstel van die ecologische samenhang.” Die herstel-
functie komt neer op het beton van één natuurbrug. Voor Alterra is 
dit een reden om te spreken van een ‘flessenhals’.

Amfibiën krijgen overal tunnels aangeboden. De provincie Noord-
Holland, Vereniging Natuurmonumenten en Nationaal Park Zuid-
Kennemerland (NPZK), die ons het viaduct opdringen, willen daar 
niets van weten.

Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleiding Duinen
Voor het behoud van het landelijk karakter van de Zandvoortselaan!

Het Alterra-rapport stelt dat “vegetatietypen en de flora niet verschil-
len tussen beide deelgebieden” (NPZK en AWD). En als een enkele 
plant al is uitgestorven, dan helpt herintroductie. Verder zegt Alterra: 
“Ontsnipperende maatregelen voor hoefdieren zijn niet van doorslag-
gevend belang voor de overleving van hertachtige in duingebieden: ook 
zonder faunapassages kan verwacht worden dat de reeën en damherten 
levensvatbare populaties vormen.” Bovendien verlost het de AWD niet 
van zijn herten, er komen er wel eerder meer in het NPZK. Kortom, het 
ecoduct staat symbool voor de politiek der goede bedoelingen.

De natuurvernieling door een recroduct 
Over de ‘natuurbrug’ wordt een fietspad gelegd, en dat zal verder gaan 
naar ingang Oase. Daarmee zal de rust op de Stokmansberg voor eeuwig 
verdwijnen. Het 28 meter hoge en steile duin zal deels worden afge-
graven. Ook het uitzicht vanaf de weg op een ongerept duin verdwijnt. 
Zelfs als het fietspad direct zal afbuigen naar de Zandvoortselaan is het 
gedaan met de rust. Bezoek zal massaal de duintop willen beklimmen. 
Rasters zijn immers taboe verklaard, het ging om het ontsnipperen 
van natuur.

Natuurmonumenten wil de rasters weghalen waar Koningshof grenst 
aan de Blinkertweg met zijn vele recreanten. Daarna kan iedereen 
ongehinderd het stiltegebied binnengaan, honden echter moeten op 
zijn minst aangelijnd. Niettemin zal de populatie reeën door de drukte 
worden verdreven. 

De Zandvoortselaan bezit nog een landelijk karakter. Een viaduct zal 
daar een bres in slaan, de toegangspoort naar Zandvoort wordt een 
donkere tunnel. De openheid van grasland, bomen en struiken zal 
plaatsmaken voor een brok stedelijk beton. Wie verzint het? En de 
Zandvoorters laten dit gebeuren. Nadat de Provincie Noord-Holland 80 
miljoen in IJsland over de balk heeft gesmeten kan dit er bij?

Een voorstander van de spilzieke natuurvernieling is een statenlid die 
tevens campagneleider is bij Milieudefensie. Hij stond boven op de 
Stokmansberg en zei: “Dit gebied mag niet op slot”. Terwijl je in de 
AWD overal buiten de paden mag komen! ‘Op slot’ is demagogie. Hij 
vond dat het natuurschoon hier wel kon wijken voor een fietssnelweg, 
met mountainbikers en al. Ook hier zal de schuwe ree zijn domicilie 
verliezen. André Timmer, projectleider bij Natuurmonumenten, vertel-
de op een vergadering dat het ecoduct “niet strikt noodzakelijk” was. 
Hij schreef mee aan genoemde ‘ Startnotitie’, waarin gewezen wordt 
op de noodzaak! ‘Rustverstoring’ en ‘beschermen van de stilte’ (art. 
2b NM-statuten) hebben bij Natuurmonumenten dezelfde betekenis. 

Het enige alternatief, laten zoals het is
Dat ecoduct mag er beslist niet komen. Maar de al aangekochte 
Manege moet worden gesloopt. Daar kun je lage duintjes aanleggen. 
Je vergroot zo het uitzicht naar het noorden, het hele landschap wint 
aan waarde, de Stokmansberg blijft intact. De provincie heeft hart 
getoond voor de natuur: dan mag de Manege niet worden verkocht! 

Wie wil niet opkomen voor het behoud van de mooie toegangsweg 
naar Zandvoort, de Zandvoortselaan! Contact tel. 020-691 3243 of 
info@natuurbelangawd.nl.

Aanstaande donderdag 26 november is er een (geruchtmakende) in-
formatieavond over het ecoduct. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar 
in Duincafé de Zandwaaier aan de Zeeweg in Overveen. S.v.p. vooraf 
aanmelden bij m.boots@ivn.nl, via 088-0064492 Of zie www.npzk.nl. 

Kees Piël, voorz. St. Natuurbelang Amsterdamse Waterleiding Duinen

AWD 99 jaar fietsvrij!

Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!
Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

De ZandvoortPas 2010 is geldig van 1 januari t/m 31 december 2010.

Pashouders opgelet: 
Voor slechts € 5,00 kunt u nog uw 
ZandvoortPas 2009 verlengen, 
zodat u tot en met 31 december kunt  
blijven profiteren van vele voordelen 

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas. 
Voor slechts € 7,50 kunt u tot en met 31 december 
profiteren van heel veel leuke aanbiedingen!
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‘Achtbanenvolk’
De meeste bladeren zijn al 
van de bomen gevallen. Het 
wordt kouder en vroeg donker. 
De herfst gaat al bijna over in 
de winter. Maar voor dit ge-
beurt, hebben alle kindertjes in 
Nederland nog herfstvakantie 
gehad. Ook mijn schoonzus en ik 
besloten daarom een herfstuitje 
te plannen. Zo reden we rich-
ting Flevoland om een bezoekje 
te brengen aan attractiepark 
Walibi World. Het is dit weekend 
namelijk Halloween en daarom 
zal het park tot tien uur ’s avonds 
geopend zijn. Met onze ‘Airmiles’ 
en een bijdrage van € 10 hebben 
we dus echt waar voor ons geld! 
Al op het parkeerterrein keken 
we onze ogen uit; overal zagen 
we groepjes ‘achtbanenvolk’. 
Kinderen werden meegesleurd 
door vader, met 5 verschillende 
gouden ringen in zijn oren, en 
moeders liep er als een zombie 
achteraan op genante glitter-
laarzen waarboven nog net een 
stukje van haar enkeltatoeage 
uitstak. Waarschijnlijk hebben 
de kindertjes al de hele week 
voor de tv gezeten en moest er 
toch echt nog iets actiefs wor-
den gedaan in de herfstvakan-
tie, zodat de kids dit maandag 
met vol enthousiasme aan de 
juf zouden kunnen vertellen. 
Ach, ieder z’n ding hè… De tijd 
van kastanjes zoeken en knut-
selen met dennenappels is in 
ieder geval voorbij geloof ik. 
Aangekomen op het park was 
het tijd om aan te sluiten in 
een rij, waar de verbazingfactor 
een stijgende lijn aannam. Ik 
begon duidelijk te twijfelen of 
tbs-klinieken in Nederland ook 
aan dagtochtjes Walibi deden. 
De meest afgrijselijke, lelijke en 
angstaanjagende mensen heb-
ben wij hier kunnen bespieden. 
De achtbanen, waar we voor 
dachten te komen, deden ons 
niets meer. Alles draaide om 
het (be)spotten van de meest 
achterlijke persoon op het park, 
zodat onze ego’s met enorme 
stappen werden vergroot. 
Uiteindelijk hadden we het om 
5 uur ’s middags wel gezien, het 
werd ook al donker. En om nou 
met schemering in een park 
rond te dwalen met zulke 
figuren… papa zegt nee.

column
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De Tweede Kamer stemt in 
met de aanpak van het kabinet 
om gemeenten die meer dan 
twaalf koopzondagen per jaar 
toelaten, aan te pakken. Maar 
gemeenten met een aanwijs-
baar toeristisch gebied worden 
uitgezonderd. Het probleem 
is alleen dat het niet helder 
is in de koopzondagenwet in 
hoeverre er sprake is van toe-
ristisch gebied bij gemeenten. 
Om misbruik van de ‘toeris-
mebepaling’ tegen te gaan, 
worden de regels in de wet per 
1 juli 2010 aangescherpt. Zand-
voort is natuurlijk toeristisch 
gebied. Maar in het laagsei-
zoen zijn er veel minder toe-
risten dan in het hoogseizoen. 
Moet de koopzondagenwet 
ook in Zandvoort worden aan-
gepakt? Wij vroegen het aan 
Roy, Lenna en Gijs.

“Het aantal koopzondagen in Zandvoort moet  
worden beperkt buiten het hoogseizoen”

De stelling 
van deze week luidt:

Talk of the town

Roy van Buuringen, 20 jaar, werkt bij Sunparks Zandvoort en is organisator en DJ bij ZFM Zandvoort:
“Ik vind dat elke zondag de winkels open moeten blijven buiten het seizoen, dat hoort namelijk bij 
Zandvoort. Maar het is ook goed voor Zandvoort omdat mensen uit de regio hier naar toe komen 
om te winkelen en dan zou het zonde zijn als dit beperkt gaat worden!”

Lenna van den Haak, 29 jaar en journalist:
“Mijn portemonnee zegt open al die zondagen (ik hou van winkelen), mijn hoofd zegt alleen open in 
het hoogseizoen. We leven in een kapitalistische maatschappij die in mijn ogen wel erg doorslaat. 
Een begin om weer terug te keren naar de kern: winkels op zondag dicht, behalve in het hoogseizoen. 
Dus ook supermarkten. Het gejaag van koopjes moet maar eens afgelopen zijn!”

Gijs de Roode, 24 jaar, leraar aardrijkskunde en CDA-raadslid:
“Echt niet! Waarom zouden we dit moeten doen? Gewoon de winkels op zondag open houden. We 
zijn een toeristisch dorp en met ‘de jaarrond gedachte’ is het juist goed om de winkels zeven dagen 
in de week open te houden, daar moet je geen beperkingen en nieuwe regels voor maken, dat werkt 
alleen maar verwarrend! Zandvoort kan zich hiermee misschien onderscheiden.”

Uit je herfst-dip-tip! 
Heb jij ook last van de herfstblues? De bladeren vallen uit de bomen, het is koud buiten, 
het regent en het wordt sneller donker. Je hebt nergens zin in. Wat te doen? Lamlendig 
in je bed kruipen? Of toch iets doen waar je lekker vrolijk en blij van wordt? Wij van 
de JONG-redactie willen jou helpen en geven elke week een Uit je herfstdip-tip.

Tip: Romantisch schaatsen
Om die druilerige herfst snel te ver-
geten en alvast in romantische win-
tersferen te komen, hebben wij een 
ijskoude uit-je-herfstdip-tip voor je. 
Ga schaatsen! Deze oer-Hollandse 
sport blijft populair, met idolen als 
Sven Kramer en Renate Groenewold. 
Momenteel zijn er volop schaatsers 
op tv te bewonderen, zoals afgelo-
pen weekend tijdens de World Cup. 
Als je aan schaatsen denkt, denk je ook 
meteen aan warme chocolademelk, 
koek en zopie en gezonde rode wan-
gen. Kortom, romantiek en nostalgie!

Gasthuisplein On Ice
Helaas heeft Zandvoort geen perma-
nente schaatsbaan. Maar van vrijdag 
27 november t/m donderdag 3 decem-
ber komt er een ijsbaan voor de deur 

van ’t Wapen van Zandvoort op het 
Gasthuisplein. Koek, zopie en gezellig-
heid!

Kunstijsbaan Haarlem
Gelukkig heeft Haarlem wel een mooie 
kunstijsbaan. Deze is zeven dagen per 
week geopend. Kijk op de website www.
ijsbaanhaarlem.nl voor informatie over 
tarieven, de routebeschrijving en alle 
activiteiten. 

 

I Know Where It’s @
Donderdag 19 november: 
Club Jeudi staat voor gezelligheid, dikke party en muzikale kwa-
liteit in Club Stalker. De DJ’s Champagne, Addic, Yousheffner, 
Powder, Mel en DirtyCaps draaien de meest uiteenlopende mu-
ziekstijlen van electro naar hiphop en weer terug. Tijd: 24.00 uur 

tot 05.00 uur. Entree: tot 01.00 uur gratis, daarna € 6,- (met 
studentenkaart of OV de hele avond gratis entree) 

Vrijdag 20 november: 
Party time! 25 jaar Patronaat! Tijd voor een alles door 
elkaar feest: swingende 80’s, metal, house, rock, techno, 
R&B en nog veel meer! De lokale helden die iedereen 25 
jaar lang in het Patronaat op de dansvloer uit hun dak 
lieten gaan, komen nog een keertje draaien! Tijd: 23.00 
tot 04.00 uur. Entree: Gratis!

Vrijdag 20 november:
Lekkere swingende, dwingende, sexy, (Latin) house mu-

ziek tijdens Dirty Scene in Club Stalker. Waarom Dirty? 
Je komt terecht midden in een getto. Get dressed als een 
foute pimp, bad guy of als een sexy chique dame. DJ’s o.a. 
Quintino,  Tettero, Dirtcaps en Alex Cruz?! Tijd: 23.00 tot 
05.00 uur. Entree: € 7,-

Zaterdag 21 november: 
80’s Verantwoord  tourt sinds 2000 langs de Nederlandse 
poppodia en festivals en is nu aangeland bij het 
Patronaat! Vanaf 01:00  is het 100% 80’s Verantwoord! 
Oldschool-vinyl, de 7 INCH TWINS en DJ Wim Whiplash 
draaien de lekkerste 80’s platen van bijvoorbeeld  
Bowie, Prince, The Cure, Madonna en Madness. Tijd: 
23.00 tot 04.00 uur. Entree: €12,50. Leeftijd: 21+

Zondag 22 november:
Sluit de week af met Salsa Station Sunday Salsamatinee 
in de wachtkamer op het het perron 3A van Station 
Haarlem. Salsa, mambo en Merenque met DJ’s 
Andres, el Jefe en el Chino. Tijd: 14.00 tot 19.00 uur. 
Entree: € 5,-
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Gemeentelijke publicatie week 47 - 2009

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 46 en de ver-
dere in week  46 door het college genomen besluiten zijn 47 
vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie 
en op de website. 

Bestemmingsplan “Middenboulevard” en exploitatieplan 
“Badhuisplein”
Toelichting:
Om de procedures ten aanzien van het bestemmingsplan “Mid-
denboulevard” en het exploitatieplan voor het Badhuisplein 
gelijktijdig te laten verlopen is een hernieuwde publicatie nood-
zakelijk.

Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
“Middenboulevard”
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 29 september 
2009 het bestemmingsplan “Middenboulevard” gewijzigd heeft 
vastgesteld.

Gebied
Het bestemmingsplan “Middenboulevard” betreft het gebied 
gelegen tussen de Thorbeckestraat, Torenstraat, Westerpark-
straat (ged), Badhuisplein, Burg. Engelbertsstraat, Jac. van 
Heemskerckstraat en de duinenrij van de Zeereep.

Uitgangspunten
Het bestemmingsplan bevat een aantal gebieden met een con-
serverend karakter, gebieden die in de naaste toekomst nader 
worden uitgewerkt en gebieden die binnen de planperiode 
kunnen worden gewijzigd.
De belangrijkste ontwikkelingen in het gebied betreffen de 
uitwerkingsplannen voor het Palaceplein en het Badhuisplein. 
Hiervoor zal later een uitwerkingsplan in procedure worden 
gebracht. De herontwikkeling rondom de watertoren en het 
watertorenplein is in planlogisch opzicht direct mogelijk. Voor 
het overige heeft het bestemmingsplan grotendeels een conser-
verend karakter met de mogelijkheid deze op een aantal locaties 
door middel van een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6 
Wro te wijzigen.

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een ruimtelijke 
verbeelding (plankaart), toelichting en regels, heeft met ingang 
van 29 mei 2009 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tij-
dens deze periode zijn zienswijzen ingediend, die deels hebben 
geleid tot wijziging van het plan. Voorts heeft de gemeente-
raad besloten tot het aanbrengen van een aantal ambtshalve 
wijzigingen in de planregels en de ruimtelijke verbeelding. Alle 
wijzigingen zijn beschreven in het betreffende raadsbesluit en 
het daarbij behorende advies van de hoorcommissie en nota 
ambtshalve wijzigingen.

Het vastgestelde bestemmingsplan “Middenboulevard” ligt 
met ingang van vrijdag 20 november 2009 voor de duur van zes 
weken voor een ieder ter inzage gedurende de openingstijden bij 
de centrale balie van het gemeentehuis (ingang Swaluëstraat) 
en in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort. 

De stukken zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan degene die 
tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, 
alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad 
kenbaar te maken, gedurende de voormelde termijn van de te-
rinzagelegging beroep instellen. Voorts kan een belanghebbende 
gedurende de voormelde termijn beroep instellen tegen de door 
de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan.

Beroep tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling 
van het bestemmingsplan kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek 
om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van 
de Afdeling Rechtspraak, waardoor het besluit niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van 
een beroepschrift als een voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd.

Exploitatieplan Middenboulevard (Badhuisplein)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort maken 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.12 van de Wet ruimte-
lijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 29 september 2009 
het exploitatieplan Middenboulevard (Badhuisplein) gewijzigd 
heeft vastgesteld.
De wijziging betreft uitsluitend de toelichting voor wat betreft 
de in erfpacht uitgegeven gronden

Het doel van dit vastgestelde exploitatieplan is het scheppen van 
een juridisch kader om tot kostenverhaal over te kunnen gaan 
door middel van een exploitatieovereenkomst.
De gemeente heeft nog niet het voornemen om zelf tot realisatie 
over te gaan, maar zal als contractspartij in een overeenkomst 
wel de mogelijkheid moeten hebben om haar kosten naar rato te 
kunnen verdelen over de voorgenomen bouwplannen.

Het vastgestelde exploitatieplan, bestaande uit kaart, 
toelichting,regels, ligt met ingang van vrijdag 20 november 2009 
voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage gedurende 
de openingstijden bij de centrale balie van het gemeentehuis 
(ingang Swaluëstraat) en in de openbare bibliotheek, Prinses-
seweg 34 te Zandvoort. De stukken zijn ook te raadplegen op de 
gemeentelijke website.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan degene die 
tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, 
alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad 
kenbaar te maken, gedurende de voormelde termijn van de 
terinzagelegging beroep instellen. Voorts kan een belangheb-
bende gedurende de voormelde termijn beroep instellen tegen 
de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het exploitatie-
plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-
exploitatieplan.

Beroep tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling 
van het exploitatieplan kan worden ingesteld bij de Afdeling be-

stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van de 
Afdeling Rechtspraak, waardoor het besluit niet in werking voordat 
op het verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroep-
schrift als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bekendmaking Pensionbeleid Zandvoort
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend dat 
zij in de vergadering van 10 november 2009 hebben vastgesteld 
het: “Pensionbeleid Zandvoort”.  Het beleid geeft aan wanneer 
burgemeester en wethouders gebruik maken van de bevoegd-
heid om ontheffing van het bestemmingsplan (als bedoeld in 
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening) te verlenen voor een 
pension. Het pensionbeleid bevat de toetsingscriteria waaraan 
pensions dienen  te voldoen om in aanmerking te komen voor 
een ontheffing van het bestemmingsplan. Het beleid treedt 
in werking op 20 november 2009 en ligt vanaf deze datum 
ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de 
Swaluëstraat 2. Tevens is het pensionbeleid raadpleegbaar op 
de gemeentelijke website www.zandvoort.nl. 

Prijsvraag naamgeving fietspad Zandvoort Zuid naar Lange-
velderslag
Hoe moet het fietspad richting Noordwijk heten? De gemeente 
Zandvoort roept inwoners op een naam te bedenken voor het 
pad langs zee. Een vakkundige jury kiest uit de inzendingen een 
winnaar die naast eeuwige roem ook het boek Straatnamen 
van Zandvoort wint. Meer informatie en de spelregels staan op 
www.zandvoort.nl.  

Commissie Raadszaken 
De Commissie Raadszaken vergadert op 24 november vanaf 
20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Opening 
- Vaststellen agenda 
- Besluitenlijst 13 oktober 2009
- Vast agendapunt: Informatie college/burgemeester. 
- Bestemmingsplan Recreatiepark
- Beleidsvisie kunst en cultuur Zandvoort 2010-2020 
- Nota Jeugdbeleid 
- Bouwverordening Zandvoort 2009 inclusief de 11e en 12e serie 
wijzigingen van de model- bouwverordening 1992 
- Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 2010                 
- Gemeentelijke antidiscriminatievoorziening: Bureau Discrimi-
natiezaken Kennemerland 
- Rondvraag 
- Sluiting 

Commissie Planning en Control 
De Commissie Planning en Control vergadert op 25 november 
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda 
staat:
- Opening
- Vaststelling agenda
- besluitenlijst 14 oktober 2009
- Vaste agendapunten 
- Vaststelling van de 1e wijziging van de Legesverordening en de 
tarieventabel 2009 
- Belastingvoorstellen 2010 



- Begrotingsrapportage 2009-2 
- Herwaardering WOZ waarde
- Benoeming nieuwe bestuursleden openbaar schoolbestuur 
- Vaststellen jaarrekening 2008 openbaar onderwijs 
- Herziening grondexploitatie LDC en verlenen van aanvullende 
kredieten LDC 
- Rondvraag
- Sluiting
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website.
In deze commissies kunnen burgers het woord voeren over 
onderwerpen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Commissie Welstand en Monumenten
Op 19 november vergadert de Commissie Welstand en Monu-
menten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de com-
missiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de agenda. U 
kunt hiervoor het beste even contact opnemen met de werkeen-
heid Bouwen, tel. (023)5740100. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Boulevard Barnaart 12a, plaatsen seizoensgebonden strandpa-
viljoen, ingekomen 05 november 2009, 2009-205Rv.
- Hogeweg 46 / Zuiderstraat 6, plaatsen dakopbouw en dakterras, 
ingekomen 06 november 2009, 2009-206Rv.
- Boulevard Barnaart paviljoen nr. 14, plaatsen seizoensgebonden 
strandpaviljoen, ingekomen 09 november 2009, 2009-208Rv.
- Boulevard Paulus Loot kavel E03, plaatsen seizoensgebonden 
strandpaviljoen, ingekomen 10 november 2009, 2009-209Rv.
- Boulevard Barnaart 17, plaatsen seizoensgebonden strandpa-
viljoen, ingekomen 11 november 2009, 2009-210Rv.

Bentveld:
- Bentveldweg 7, plaatsen bijgebouw en doorbraak achterkamer, 
ingekomen 09 november 2009, 2009-207Rv2efase.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw ziens-
wijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt ma-
ken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het 
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan 
tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt 
afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat 
u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of 
vrijstelling worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en 
pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Duindoornlaan 16, 2 coniferen en 3 dennen, overlast, zaak-
nr:2009/7520

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning ligt bij 
de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens ope-
ningstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 
zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar 
maken bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Kapvergunning geweigerd
- Koninginneweg tussen de busbaan en de kerk, 8 iepen, overlast 
door hun wortels en grootte, geweigerd in verband met de ziens-
wijzen tot behoud van de bomen, zaaknr:2009-6045

Kapvergunningen verleend 
- Taxuslaan 12, 3 eikenbomen, met herplantplicht, zaak-
nr:2009-6112 
- P.N. Quarles van Uffordlaan, 6 bomen, kastanje/eik, i.v.m. met re-
novatie tuin, met herplantplicht van 6 bomen, zaaknr: 2009-5368
- Wikkelaan 5, één kastanjeboom in de achtertuin, met herplant-
plicht, zaaknr:2009-5514

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen hebben 
ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in beroep 
gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Post-
bus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een beroepschrift 
heeft geen schorsende werking. Een schorsende werking wordt 
pas bereikt nadat de president van de rechtbank dat in een 
voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van onverwijlde 
spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen 
bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk 
verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie van het 
beroepschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Dr. C.A. Gerkestraat 22, plaatsen van een garage, verzonden 06 
november 2009, 2009-078Rv.
- Burg. Engelbertsstraat 60, plaatsen dakkapel, verzonden 09 
november 2009, 2009-153Lv.
- Kerkpad 1, bouw van een woning, verzonden 10 november 2009, 
2009-133Rv.

Evenementenvergunningen verleend 
Er is een evenementenvergunning verleend voor de Feestmarkt 
op 29 november 2009 aangevraagd door KMG/Pole Position.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 

verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift 
met vermelding van “bezwaar” in de rechterbovenhoek van uw 
brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 
2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet 
de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval 
van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een 
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van 
het bezwaarschrift.

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-
ningen op of aan de weg, het houden van optochten, snuf-
felmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, 
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift aan 
de burgemeester te richten. 
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Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 
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Boy de Vet ligt net in de baan van de voorzet, 
Bas Kaales is duidelijk opgelucht

Geen kansen, wel winnen Kwakkelend zondagelftal 
krijgt weer zes om de oren

Tango beëindigd samenwerking 

Nieuwe leider 
Driebandenkampioenschap

voetbal - zaterdag voetbal - zondag

autosport

biljart

Dat een voetbalwedstrijd gewonnen kan worden zonder 
noemenswaardige kansen te creëren, hebben de zaterdag-
voetballers van SV Zandvoort bewezen. Afgelopen zater-
dag pakten de mannen van trainer Pieter Keur, na vier ver-
loren wedstrijden, eindelijk weer eens de volle winst. Op 
het kunstgrasveld van het Amsterdamse Voorland werd 
het 1-3. Grote man was Michel de Haan die alle drie de 
doelpunten op zijn naam schreef.

Opnieuw hebben de zondagvoetballers zes doelpunten 
moeten incasseren. In Nieuw Vennep was DIOS met 6-1 te 
sterk voor de ploeg van de geplaagde trainer Marcel Paap. 
Door de onverwachte winst met 2-0 van Vogelenzang op Ter-
rasvogels, staat SV Zandvoort nu onderaan in de 5e klasse D.

Aan het einde van het raceseizoen is er ook een einde geko-
men aan de betrokkenheid van Tango als sponsor van Circuit 
Park Zandvoort en titelsponsor van het Tango Dutch GT4 
Championship. Veranderende marktomstandigheden heb-
ben Tango doen besluiten om de sponsoring na één van de 
geplande drie jaar te beëindigen.

Afgelopen week werd in café De Lamstrael de vierde ronde 
van het Driebandenkampioenschap van Zandvoort afge-
werkt. De kop van de ranglijst is door deze ronde flink door 
elkaar geschud. 

Hoewel de trainer met griep-
verschijnselen op bed ligt, 
weet hij na met zijn spe-
lers gesproken te hebben 
dat Zandvoort vooral in de 
eerste helft niet echt slecht 
aan het voetballen was. 
Opnieuw kwam echter het 
onvermogen om te scoren 
naar boven en werden veel 
kansen gemist. DIOS daar-
entegen kon het doel wel 
vinden en had de helft van 
de eindscore al in de eerste 
helft gehaald. Toen er in het 
begin na de thee weer niet 
door Zandvoort gescoord 
kon worden en de gastheren 

Door het op grond van per-
soonlijke motieven weg-
vallen van de voor café 
Oomstee spelende Henk van 
der Linden en puntverlies 
van Theo Keur (café Bluys) 
staat nu Ron de Jong van 
team De Lip, dat wekelijks 
in café Oomstee speelt, met 
38.750 punten bovenaan.

Op de tweede plaats vin-
den we Rob Tan (37.143 pun-
ten) en Theo Keur is gezakt 
naar de derde positie met 
35.714 punten. Verrassende 
vierde is Irma Beilschmidt 
die met haar 34.286 pun-
ten de eer van het vrou-
welijk geslacht meer dan 
hoog houdt. Goede par-
tijen speelden ook Dick van 
Dam (De Lamstrael), Dick 

opnieuw keeper Ferry Nanaï 
het nakijken had gegeven, 
gingen de ‘koppies’ weer 
hangen en werd de achtste 
nederlaag in negen wedstrij-
den geleden. 

Komend weekend is SV 
Zandvoort zondag vrij. De 
eerste competitie wedstrijd 
staat gepland op zondag 
29 november om 14.00 
uur, als directe concurrent 
Vogelenzang op visite komt. 
Overige uitslagen 5e klasse D: 
Geel Wit – DSOV: 2-2 en THB 
– DIO: 1-5. HYS - VVC werd af-
gelast en Waterloo was vrij.

Pronk (Bluys) en Kees Roos 
van team De Zwervers, het 
tweede team van café Alex, 
die hun partij ver binnen het 
toegestane aantal beurten 
beëindigden.

In de strijd om de Cafétrofee 
staat Bluys 1 nog steeds bo-
venaan. Bluys 2 heeft de 
tweede plaats van Oomstee 
overgenomen. Dit team 
voert nu met 89.107 punten 
de subtop aan die bestaat 
uit De Lamstrael 1 (86,802 
punten) en De Zwervers 
met 83.929 punten. De eer-
ste helft van het kampioen-
schap zit er op. De spanning 
stijgt. Komende zaterdag 21 
november vanaf 19.30 uur 
wordt in café Oomstee de 
vijfde ronde afgewerkt. 

In feite speelden onze plaats-
genoten niet echt een dende-
rende wedstrijd, maar kwam 
de bal door twee verdedigers 
fouten van de gastheren bin-
nen het strafschopgebied tot 
twee keer toe op de ‘stip’ en 
was De Haan koelbloedig ge-
noeg om twee keer te scoren. 
Toen echter Voorland door 
een schitterend doelpunt de 
aansluiting weer kreeg, was 
het voor Zandvoort alle hens 
aan dek en billenknijpen voor 
de Zandvoortse toeschou-
wers. Voorland creëerde een 
groot aantal kansen die door 
domme pech en maar aan de 
andere kant ook door goed 
verdedigen, allemaal om 
zeep werden geholpen. Op 
het moment dat Voorland ei-

“Voor ons is dit uiteraard zeer 
onplezierig nieuws”, verklaart 
Erik Weijers, C.O.O van Circuit 
Park Zandvoort, “temeer om-
dat we eerder dit jaar erg blij 
waren dat we in Tango een 
prominente partner hadden 

genlijk gelijk zou moeten ko-
men, was De Haan opnieuw 
trefzeker en gaf zodoende de 
genadeklap aan Voorland. 

Door dit resultaat stijgt 
Zandvoort een plaats en is 
er aansluiting met de mid-
denmoot. Komende zater-
dag speelt SV Zandvoort om 
16.00 uur een vriendschap-
pelijke wedstrijd tegen 
het Amsterdamse De Dijk. 
Zaterdag 28 november staat 
de thuiswedstrijd tegen 
Kennemerland op de agenda. 
Overige uitslagen 2e klasse A: 
HCSC – Monnickendam: 2-1; 
Overbos – HBOK: 2-4; Marken 
– Castricum: 0-0 en CSW 
– ZOB: 4-1; Kennemerland – 
Amstelveen 1-0.

gevonden. Maar wij respecte-
ren de strategische keuze van 
Tango.” Circuit Park Zandvoort 
gaat nu op zoek naar een 
nieuwe hoofdsponsor voor 
het Dutch GT4 Championship 
en voor de Masters. 

Het 12km parcours gaat over het strand richting het centrum

Inschrijving Circuit Run geopend
circuit run

Op 28 maart 2010 gaat alweer de 3e editie van de spectacu-
laire Runner’s World Zandvoort Circuit Run van start. Sinds 
de inschrijving is geopend op 15 oktober, schreven zich al 
enkele duizenden lopers in, een record. Tijdens dit week-
einde wordt tevens officieel het strandseizoen ingeluid en 
gaat de zomertijd in!

Er kan gekozen worden uit 
diverse afstanden. Voor de 
beginnende loper is er de 

Ladies Circuit Run en de 
Men’s Circuit Run, beide over 
5 km. Daarnaast is er de in-

courante 12 km. die door de 
Tarzanbocht, langs de bran-
ding en over de boulevard 
leidt om vervolgens door het 
centrum terug te keren naar 
het ‘rechte eind’ van het cir-
cuit voor de finish. Voor de 
jonge kinderen is er de ‘Kids 
Run’ over 2,5 km en scholieren 
kunnen deelnemen aan het 
Scholenkampioenschap over 
4,2 km. 

Bedrijvenloop 
Uiteraard is er voor bedrij-
ven ook de mogelijkheid deel 
te nemen. De Businessloop 
over 12 km en de Grand Prix 
Marathon Estafette staan 
opnieuw op het programma. 
De bedrijvenloop volgt de-
zelfde route als de individu-
ele lopers. Tijdens de Grand 

Prix Marathon Estafette, die 
in samenwerking met de 
Rotaryclub Zandvoort wordt 
georganiseerd, blijft het team 
op het parcours. Met mini-
maal vijf lopers worden ver-
volgens in estafettevorm 10 
ronden op het circuit gelopen, 
waarmee gezamenlijk de ma-
rathonafstand is volbracht.

De Runner’s World Zand voort 
Circuit Run is een uniek eve-
nement dat wordt georga-
niseerd door Run ner’s World, 
het tijdschrift op hardloopge-
bied, en Le Champion, de or-
ganisator van dit soort unieke 
evenementen. De inschrijving 
voor het gehele evenement is 
geopend tot en met 7 maart 
2010. Er is alleen voorinschrij-
ving via www.rwcircuitrun.nl.
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Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Dakcentrale
Dorsman Assurantiën
Francis Salon Belleza
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten

Administratiekantoor K. Willemse
Albatros 
Algemene uitvaartbegeleiding  
 Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs

adverteerders

Harocamo 
Hugoos
La Bonbonnière
Mobiele Poets Centrale
Motorrijschool Goede
Ondernemers Vereniging  
 Zandvoort
Pizzeria Bino
Pluspunt Boomhut

Riche aan Zee
Sea Optiek
Stichting Natuurbelang
Thys Ockersen Films
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…

Fotoshoot met de historische Audi

Foto archief GOZ, bld07385

Bart v.d. Storm gaat langs zijn verdediger

Martine Loos waagt een afstandschot

Welkome winst Lions heren

Opnieuw geen 50 punten

Fotosessie Audi op 
Circuit Park Zandvoort

basketbal - heren

basketbal - dames

autosport

De heren van The Lions hebben afgelopen zaterdag een 
even nuttige als welkome winst op het Amsterdamse SVU 
geboekt. In de Korver Sporthal gingen onze plaatsgenoten 
met een 86-67 overwinning aan de haal.

Opnieuw hebben de dames van The Lions de magische 
grens van 50 punten, die voor coach Richard Koper bijna 
een obsessie is geworden, niet kunnen halen. Het gevolg 
was dat er weer een wedstrijd verloren werd. De reserves 
van het Amsterdamse BV Lely gingen met een 49-60 over-
winning terug naar huis. Opvallend was een (eindelijk) 
sterk arbitraal duo dat de wedstrijd leidde.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Audi, heeft 
het Duitse automerk afgelopen maandag een fotosessie 
gehouden op ‘ons’ Circuit Park Zandvoort. Een van de fo-
to’s die maandag gemaakt zijn zal in 2011 gebruikt worden 
voor de beroemde Audi-kalender, die wereldwijd verspreid 
zal worden.

Aan het begin van de competi-
tie had coach Marvin Martina 
aangegeven dat volgens hem 
SVU de naaste concurrent in 
de race om het kampioen-
schap zou zijn. Zijn voorspel-
ling is op dit moment gedeel-
telijk waar want SVU heeft De bolide die Audi had mee-

genomen was niet de eer-
ste de beste. Het was een 
raceauto uit 1929 die nog op 
het oude stratencircuit van 
Zandvoort aan races heeft 
deelgenomen. Destijds zat 
Hans Stück, vader van de be-
kende Duitse coureur Han-
Joachim Stück, achter het 
stuur. Stück senior was vooral 

inclusief de nederlaag van 
zaterdag twee verloren wed-
strijden achter de naam staan 
en zijn het Purmerendse Early 
Bird en Lions nog ongeslagen. 
Zaterdag stond er dus een tot 
in de tenen gemotiveerd Lions 
op het veld. bekend om de zogenaamde 

‘hillclimbs’, waarin hij vele 
triomfen vierde, en had als 
bijnaam ‘Der Bergkönig’. Het 
was dus een weerzien na 80 
jaar voor de auto. Kenners 
kennen hem onder de naam 
Auto Union V16, type C 
Streamliner en hij heeft op 
3 juli 1929 aan de races in 
Zandvoort deelgenomen.

Beter spel
“SVU had pas een wedstrijd 
verloren, dus verwachte we een 
pittige wedstrijd. Uit eindelijk 
win je de wedstrijd toch nog 
vrij gemakkelijk. Dit kwam 
doordat SVU ook een jonge 
ploeg heeft die echt wilde 
verdedigen en jongens in de 
gelederen hebben die gewoon 
goed kunnen ballen. Omdat je 
tegenstander van betere kwa-
liteit is ga je zelf ook op een ho-
ger niveau acteren. In andere 
wedstrijden zie je toch dat je 
teveel vrijheid krijgt, het tempo 
veel lager ligt en je daardoor 
neigt niet je eigen spel te spe-
len”, aldus Martina na afloop.

Schorsing
Niels Crabbendam speelde een 
meer dan goede wedstrijd. Hij 
scoorde 19 punten (waarvan 
10 in de laatste 5 minuten van 

“Ik heb het al meerdere ke-
ren gezegd: als wij boven 
de 50 punten komen, gaan 
we wedstrijden winnen. Nu 
spelen we een sterk derde 
kwart maar geven het weer 
helemaal weg in het laat-
ste”, zuchtte een teleurge-
stelde Koper na afloop. Het 
verschil werd in het tweede 
kwart van de wedstrijd ge-
maakt toen Lely een gat 
van 14 punten sloeg. Na 
rust stond er toch weer 
een ander Lions in het veld 
dat nu betere beslissingen 
nam, vaker de basket vond 
en dat ook beter verdedig-
de. Hierdoor konden weer 

de wedstrijd) en pakte heel 
veel rebounds. Hij lijkt iedere 
week sterker te gaan spelen 
en dat is erg belangrijk voor 
de Zandvoortse heren. Vanaf 
22 november is Ron v.d. Meij, 
deze wedstrijd goed voor 15 
punten, twee wedstrijden 
niet speelgerechtigd vanwe-
ge een schorsing. Dan is het 
goed te zien dat Crabbendam 
op zijn plek onder het bord 
kan spelen. Ook Paul Wessels 
komt steeds meer in zijn spel 
binnen het tam van Lions, za-
terdag scoorde hij 19 punten. 
topscorer werd Martina die 
24 punten liet aantekenen. 
Komende zaterdag spelen de 
Zandvoortse basketballer in 
Den Helder tegen Noordkop 
2, dat de voorlaatste plaats 
in de competitie inneemt. De 
wedstrijd in sporthal De Slenk 
begint om 19.00 uur.

de breaks gelopen worden, 
het handelsmerk van de 
Lions dames, en scoorden 
ze in dat kwart 19 punten 
waardoor ze tot op 5 pun-
ten terug kwamen. Daarna 
was de koek op en konden 
ze in het laatste kwart niet 
meer dan 9 punten worden 
verzameld. 

Topscoorster aan Zand voort-
se kant werd Wendy Bluijs 
die 13 punten noteerde. De 
eerstkomende wedstrijd van 
Lions dames is op zaterdag 
28 november aanstaande 
om 18.30 uur tegen VBC 
Akrides uit IJmuiden.

Sinterklaas actie:
Boudoir by Sara
Café Koper
Chocoladehuis Willemsen
Kroon Mode
Lavogue
Music Store
Salade Service
Shanna’s Shoe Repair & Leatherwear

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:
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5 229 11Actueel Actueel Cultuur Sport
Kinderkunstlijn
is weer 
gestart

Zoon wil fietspad
naar zijn vader
vernoemen

110 koppig koor
maakt grote 
indruk

Zaalvoetballers
missen beetje
geluk

5e jaargang • week 48
26 november 2009

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

De Mannetjes
Groslijsten 

verkiezingen

‘ “Time for change” geldt 
blijkbaar niet in Zandvoort’

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 48: 
• 4 Speculaaskoeken, 
vers gebakken  € 4,95
• Pompoenkorn  € 1,25
 
week 49: 
• Tijgerwit  € 1,75
• Wit of bruin stokbrood  € 1,50

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

 van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

Verkeersbesluit Feestmarkt 2009
In de gemeente-advertentie leest u meer  

over de verkeersmaatregelen ten behoeve  
van feestmarkt op 29 november 2009.

Wilfred Tates heeft tijdens de vorige week gehouden le-
denvergadering van de afdeling Zandvoort/Bentveld de 
meeste stemmen achter zich gekregen en wordt derhal-
ve lijsttrekker van de Zandvoortse liberalen. Carl Simons 
blijft bij de OPZ op nummer één staan.

De ledenvergadering van de 
VVD duurde maar liefst tot 
na middernacht. Er was dan 
ook nogal rumoer ontstaan 
over de groslijst die door de 
keuzecommissie aan de le-
den ter goedkeuring werd 
voorgelegd. Vooral Wilfred 
Tates maakte zich druk om 
zijn voorgestelde 7e plek. Hij 
heeft het nu zo weten om te 
draaien dat niet beoogd lijst-
trekker Belinda Göransson 
op één staat maar hijzelf. 
Göransson moet genoe-
gen nemen met de tweede 
plaats al was het verschil, 
slechts 2 stemmen, mini-
maal te noemen.

De eerste tien kandidaten 
van de VVD zijn: 1. Wilfred 
Tates, 2. Belinda Göransson, 
3. Ellen Verhey, 4. Jerry 
Kramer, 5. Jos van der Drift, 
6. Hans Drommel, 7. Martijn 
Hendriks, 8. Fred Henrion 

Verpoorten, 9. Fred Paap en 
10. Jaakov Ovadia.

OPZ
Liselot de Jong, het bij-
zonder commissielid van 
GroenLinks, heeft zich per 
direct aangemeld bij de 
Zandvoortse ouderenpartij 
en zal daar als fractiemede-
werkster ter ondersteuning 
aan de gemeenteraads-
fractie worden toegevoegd.  
Zij was als bijzonder com-
missielid de opvolgster  
van het onlangs overle-
den GroenLinks-lid Cees de 
Koster. Nu staat zij op 6 in de 
groslijst van de OPZ. 

De kandidaten voor de 
OPZ zijn: 1. Carl Simons, 
2. Bruno Bouberg Wilson, 
3. Dick Suttorp, 4. Bart 
Schuitenmaker, 5. Eg Poster, 
6. Liselot de Jong en 7. Ruud 
Snikkenburg.

Het waren spannende weken voor de bestuurders van 
de regionale Rode Kruis afdeling Haarlem, Haarlemmer-
meer en Zandvoort van het Rode Kruis (district Duin Meer 
Zand). Op 11 november vond er een kort geding in Den 
Haag plaats tussen de gedaagde het Nederlandse Rode 
Kruis en het district als eiser. 

door Nel Kerkman

Het geschil tussen de partij-
en valt uiteen in drie onder-
werpen met als hoofdzaak de 
opzegging van het lidmaat-
schap van de drie dwarslig-
gende afdelingen. Zij heb-
ben nee gezegd tegen de op 
handen zijnde fusie die het 
landelijke Rode Kruis aangaat 
per 1 januari 2010. Na deze 
datum, zo stelde de lande-
lijke vereniging, mogen deze 

Het rode kruisgebouw is eigendom van de Zandvoortse afdeling

Auto Strijder BV
Winterbanden 
alle merken
verkoop + opslag

Tel. 023-5714565
www.autostrijder.nl

Groslijsten VVD en OPZ 
bekendgemaakt

Alle monturen

50% korting!

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466

afdelingen niet meer mee-
doen aan activiteiten onder 
de vlag van het Nederlandse 
Rode Kruis. 

Gewraakte brief
Echter, om de afdelingen te 
blokkeren stuurde het lande-
lijke Rode Kruis naar de dona-
teurs en leden in september 
2009 een misleidende brief. 
Daarin stond: “Wanneer uw 
afdeling bij haar standpunt 
blijft om niet mee te fuse-

ren, zijn zij na 1 januari 2010 
niet meer verbonden aan 
het Nederlandse Rode Kruis. 
Door uw bijdrage gewoon te 
blijven betalen wordt u in elk 
geval lid van het Nederlandse 
Rode Kruis. Of u dan ook lid 
wilt blijven van de lokale af-
deling staat u vanzelfspre-
kend vrij.” Met deze brief 
sneed het Rode Kruis zich da-
nig in de vingers en de voor-
zieningenrechter besliste dat 
deze brief onrechtmatig was 
verstuurd. 

Fusie 2010
Over twee weken zal het fu-
siebesluit aan de Algemene 
ledenvergadering worden 
voorgelegd. Dan pas worden 
de fusiestatuten geldig. Een 
eventuele opzegging met een 
beroep op de nieuwe statuten 
kan pas na 1 januari 2010. Er 
kan niet bij voorbaat (zoals 
in de brief van september 
stond) al een verbod tot op-
zegging worden opgelegd. 
Het kort geding kan geen 
beslissing geven en daarom 
wordt de zaak gedeponeerd 
bij de rechtbank. Hille Wiedijk, 
voorzitter van het Rode Kruis 
afdeling Zandvoort, geeft in 
zijn commentaar aan gema-
tigd blij te zijn met de uitslag. 
“We gaan door, want we wil-
len gewoon de naam van het 
Rode Kruis behouden. Een 
Blauw/geel Kruis is helemaal 
niet aan de orde.” Of alle drie 
de afdelingen in de toekomst 
zelfstandig (onafhankelijk 
van elkaar) verder blijven 
functioneren is onzeker. Wel is 
de eerste stap positief gezet.

Rode Kruis afdeling Zandvoort 
tevreden met kort geding
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SpotlightS

voelt het aan alsof mijn kies 
is getrokken. Elke keer als ik 
langs de drie oude huisjes 
Haltestraat 13-15-17 liep zag ik 
hoe ze rigoureus ontmanteld 
werden. Binnen drie dagen 
was de sloop een feit. Wat 
overbleef is een lege plek die 
niet alleen bij mij maar ook bij 
heel veel anderen pijn doet.
Ooit zag ik een foto van 
Truusje Lorenz als klein meis-
je. Ze staat voor de etalage van 
de winkel Haltestraat 17. Het 
is vast een feestdag want ze 
heeft een fluweel jurkje aan 
en een grote strik in haar haar. 
In de winkeldeur staat haar 
vader in driedelig pak met op 
zijn neus een ziekenfonds-
bril en een horlogeketting 
over zijn buik. Daarnaast opa, 
ook in driedelig pak, met een 
enorme hangsnor. Moeder 
Lorenz en twee andere dames 
staan keurig netjes ernaast. 
Op een gevelbord is geschre-
ven: ‘Hoofdagentschap van de 
oprechte Haarlemse Courant’ 
met daaronder ‘leesbiblio-
theek’. Op nummer 13 van de 
huisjes zat banketbakkerij 
Thomas met lekkere gebakjes. 
Samen met mijn vriendinnen 
liepen we er langs, gewoon 
om de geur op te snuiven. 
Tijdens de monumentendag 
in het Gemeenschapshuis 
lag een intekenlijst tegen de 
sloop. Binnen een mum zet-
ten 50 mensen hun handte-
kening. Helaas, het heeft niets 
geholpen. In een brief gaf de 
gemeente aan dat de huisjes 
niet op de monumentenlijst 
stonden. Niet te geloven, de 
pandjes zijn minstens uit 
1870! Zoveel van deze vissers-
woningen zijn er niet meer. 
Langzaam maar zeker bestaat 
ons dorp uit hoge flats en is er 
niets meer over van het vis-
sersdorp van toen. 

Oké, de pandjes waren slecht 
onderhouden maar als ik mijn 
tanden niet goed poets, krijg 
ik ook een klappergebitje. De 
lege plek wordt straks 
opgevuld. Over kiezen 
en vullingen gespro-
ken? Wanneer was 
mijn afspraak ook al 
weer bij de tandarts? 

cartoon

Volgens mij…
column
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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familieberichten

burgerlijke stand
14 november - 20 november 2009

Geboren:
Fenne Nolly, dochter van: Jacobs, Martijn Cornelis en: Entius, 
Monique Susanne.

Ondertrouwd: 
Chace, Jeffrey Brian en: Zurawska, Marzena.

Gehuwd:
Bloem, Hans en: Luijten, Baukje.

Overleden :
Kalff geb. Koomen, Maria Alida Petronella, oud 84 jaar.
Dekker geb. Brandenburg, Sietske, oud 88 jaar.
Paap geb. Bakker, Cornelia Flora, oud 75 jaar.
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waterstanden

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

Op vredige wijze is van ons heengegaan onze geliefde 

Willem van Soolingen 

22 oktober 1921             - Zandvoort -        20 november 2009 

Corrie van Soolingen - Driessen 

Kinderen, 
kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 

Correspondentieadres: 
C. van Soolingen - Driessen 
H. Heijermansweg 85, flat II 
2042 XR  Zandvoort 

De samenkomst voorafgaand aan de begrafenis vindt plaats op 
vrijdag 27 november om 11.00 uur in de aula van de Algemene 
begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort. 

Na de begrafenis ontmoeten wij elkaar in de ontvangkamer 
van de begraafplaats. 

   H o e ra !
Vandaag 26 november is 

C e e s  B r u y n z e e l 
65 jaar geworden

Cees, wij wensen jou een wat rustiger leven toe.
Gefeliciteerd!

Andrew, Charissa, Elly, Joke, 
Marja, Marijke en Wera

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
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Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
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colofon

Het leven kan niet altijd zo verder gaan. 
Er komt heel begrijpelijk eens een einde aan. 

Heden is van ons heengegaan onze onvergetelijke moeder 
en mijn oma 

Evelijn van Zeijl 

 14 februari 1929                            † 19 november 2009 

Bert en Saskia 
Vita 

Heel veel dank aan allen die mij hun liefde en vriendschap 
hebben gegeven. Zij bezorgde mij een heel fijn leven. 

Evelijn 

Correspondentieadres: 

A. Devies 
Middenweg 111 
1394 AG  Nederhorst den Berg 

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Tijdens de komende feestmarkt, zondag 29 november, ligt 
op het Gasthuisplein de eerste kunstijsbaan van Zand-
voort, waar men lekker rondjes kan draaien. Het is niet de 
enige attractie van de feestmarkt. Ook zal Sinterklaas een 
bezoek brengen aan de opnieuw groots opgezette markt 
en geven veel straatartiesten acte de présence, terwijl u 
ondertussen uw sinterklaas- en kerstinkopen kunt doen.

Een drietal betrokken Zandvoorters, Cor Draijer, Heino 
Hoekema en Erwin van der Slik, hebben zich verenigd in 
de Stichting Collectie Attema. De stichting wil gesprekken 
aangaan met zowel Jelle Attema als de Zandvoortse po-
litiek teneinde het gestrande overleg tussen de partijen 
over een geschikte locatie voor de beroemde collectie weer 
vlot te trekken. De Collectie Attema behoort tot de wereld-
top en bevat vele uiterst zeldzame fonografen.

Schaatsen tijdens de komende feestmarkt

Stichting voor behoud van de Collectie Attema

Het belooft weer een echt 
gezellig feest te worden in 
het centrum van onze woon-
plaats, waar niet alleen han-
delaren van buiten Zandvoort 
hun handel aan komen bie-
den. Ook de in Zandvoort 
neringdoende winkeliers 
komen met hun nieuwste 
collectie en speciale aanbie-
dingen voor de feestmaand. 
Organisator Alex Willemsen: 
“En over gezelligheid gespro-
ken: schaatsliefhebbers kun-
nen hun schaatsen uit de kast 
halen en laten slijpen, want op 
het Gasthuisplein is van 27 no-
vember tot en met 3 december 
een prachtige schaatsbaan 
aangelegd. De Sint geeft tij-
dens zijn bezoek aan de markt 

Enerzijds is contact gezocht 
met Jelle Attema om hem 
te vragen zijn ingetrokken 
aanbod in heroverweging te 
nemen. Anderzijds zullen de 
Zandvoortse politieke par-
tijen worden benaderd met 
het verzoek aandacht aan 
deze waardevolle collectie 
te besteden in de verkie-
zingsprogramma’s voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2010.

Attema heeft het gemeen-
tebestuur destijds benaderd 
met het verzoek om mee te 
denken over de wijze waarop 
zijn collectie voor het publiek 
tentoongesteld zou kunnen 

25 schaatsrondes aan de jeugd 
cadeau.” Op hetzelfde plein 
staat bovendien een schaaps-
kooi. Een schaapherder leidt 
zijn schapen door het centrum 
van Zandvoort hier naartoe.

Een van de Zandvoortse on-
dernemers die een primeur 
aanbiedt is Ard Keff van Beter 
Mobiel. Hij staat op de markt 
met de ‘Luggie’, een opvouw-
bare scootmobiel die opgevou-
wen achter in uw kofferbak 
past. Wilt u nu al informatie 
over deze noviteit, neemt u 
dan contact met Beter Mobiel, 
via tel. 06-53498304.

De jeugdafdeling Kids for 
Animals van de Dieren be-

worden. Het  gemeentebe-
stuur van  Zandvoort heeft 
daarop een haalbaarheids-
studie laten verrichten die 
resulteerde in een gedegen 
rapport van het cultureel 
adviesbureau  Got tschalk. 
De twee belangrijkste opties 
die uit  dit rapport naar voren 
kwamen  waren: een zelfstan-
dige  eersteklas zichtlocatie 
en een combinatie met het 
Zandvoorts Museum aan het 
Gasthuisplein.

Het gemeentebestuur richtte 
haar pijlen op de tweede op-
tie, omdat er geen panden te 
vinden waren die aan de cri-
teria van de eerste voldeden. 

scherming Haarlem e.o. zet 
zich weer in voor de dieren. 
Er kunnen bij hun kraam zo-
veel mogelijk zakken Frolic en 
blikjes Gourmet mousse in-
geleverd worden. De brokken 
worden in het dierentehuis 
o.a. gebruikt als belonings-
koekjes. De mousse wordt ge-
bruikt om katten medicijnen 
in te laten nemen of schuwe 
katten te lokken met een lek-
ker hapje.

Zanger Rob Bergman, die in 
de zomereditie van de feest-
markt veel succes had bij het 
publiek, is zondag eveneens 
weer van de partij. Hij zingt 
Hollandse hits van André 
Hazes, Koos Alberts, Jan Smit 
en Frans Bauer. Voor de kin-
deren is er uiteraard ook van 
alles te doen: van spelletjes 
spelen tot schateren om de 
clowns die verspreid over de 
markt lekker gek doen. Let 
vooral op clown Howard! De 
feestmarkt komende zondag 
duurt van 10.00 tot 17.00 uur. 

Dit zorgde voor emotionele 
reacties vanuit een deel van 
de Zandvoortse bevolking. 
Men verwachtte een groot 
deel van haar culturele erf-
goed, dat in het Zandvoorts 
Museum te zien is, door ruim-
tegebrek kwijt te raken. Dit 
was voor de gemeenteraad 
aanleiding om niet akkoord 
te gaan met de door het ge-
meentebestuur voorgestelde 
plan. Jelle At tema heeft daar-
op het gemeentebestuur la-
ten weten zijn collectie niet 
meer voor Zandvoort be-
schikbaar te stellen.

De Stichting Collectie At tema 
ziet het als haar taak om alle 
betrokken partijen, zowel be-
stuurders als ingezetenen, 
weer enthousiast te krijgen 
om Zandvoort te verrijken 
met deze collectie. Voor na-
dere informatie kunt u zich 
wenden tot de voorzitter 
van de Stichting, Erwin van 
der Slik: tel. 06-24258000 of 
e-mail: mail@erwinvander-
slik.com.

Verdrietig, maar met mooie herinneringen hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze lieve 

Hennij Schaap - Bannink 
weduwe van Joan Schaap 

Zandvoort  21 oktober 1920                            † 24 november 2009 

Marianne Schaap 
Rina en Wim de Zeeuw-Bannink 
Albert Jan en Marianne Bannink-Zaggl 
Iris Bannink en Philipp Lenz 
Joa en Bert Hartman-Schaap en kinderen 

Correspondentieadres: 

Marianne Schaap 
Leusdenhof 394 
1108 DW  Amsterdam 

Hennij is thuis in het Huis in de Duinen, alwaar geen bezoek. 

De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 30 november 
om 13.30 uur in crematorium Westerveld aan de Duin en 
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen). 

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de ontvang-
kamer van het crematorium. 

“Zoveel liefde, zoveel warmte, 
wat ben ik daar dankbaar voor” 

Hennij 

Wederom heeft een bestemmingsplan voor de nodige 
commotie gezorgd. Het door het college aangeboden be-
stemmingsplan Recreatiepark werd niet rijp bevonden 
voor vaststelling door de gemeenteraad. Het bestem-
mingsplan, en dan met name de status van het terrein van 
Auto Strijder, riep zoveel twijfels op dat commissievoorzit-
ter Fred Paap niets ander kon concluderen dan dat onder-
delen van het plan opnieuw bekeken moeten worden.

Een aantal bewoners van het 
appartementengebouw op de 
hoek van de Van Speijkstraat 
en de Van Lennepweg was de 
mening toegedaan dat wan-
neer de plannen van Strijder 
doorgang zouden vinden, één 
toren met tien woonlagen en 
één toren met zeven woon-
lagen, zij in hun woongenot 
zouden worden geschaad. Zij 
hadden bezwaren aangete-
kend die door het college wer-
den gehonoreerd. Het college 
veranderde de bestemming 
daarna van wonen naar recre-
atie waardoor de plannen van 
Strijder naar de prullenbak 
werden geschoven.
De commissie viel voorname-
lijk over de status, wonen of 
recreëren, van het terrein en 
de verwachtingen die het col-
lege bij de eigenaar zou heb-
ben verwekt. Tevens haalde 
Belinda Göransson naar vo-
ren dat wethouder Marten 
Bierman verzuimd had om 
een onderzoek naar de akoes-
tische waarden van het project 
te laten instellen. Bierman had 
dit bij de ter visielegging van 
het bestemmingsplan moeten 

aanleveren. Dit werd door de 
commissie bij het gewijzigde 
plan geëist en is een voorwaar-
de voor nieuwbouw.
Strijder zou ook, volgens eigen 
zeggen, niet eerder dan 4 tot 
5 maanden geleden voor het 
eerst te horen hebben gekre-
gen dat zijn plannen op zijn 
terrein geen doorgang zouden 
vinden. Zeven jaar lang was hij 
er al mee bezig en heeft zelfs 
in de commissie een presenta-
tie gehouden over die plannen. 
De commissie vond dat het 
college onder andere daarmee 
verwachtingen had geschapen 
en daarnaar zou moeten han-
delen. Alleen de fractie van de 
PvdA en SZ-voorman Willem 
Paap waren een andere me-
ning toegedaan. Als compro-
mis werd door een aantal frac-
ties voorgesteld om te bekijken 
of er binnen Zandvoort gron-
druil kan plaatsvinden zodat 
het project alsnog doorgang 
kan vinden. Welk terrein dat 
zou moeten worden is nog 
de vraag. Er zijn niet bijster 
veel plaatsen in Zandvoort die 
daarvoor in aanmerking zou-
den kunnen komen.

Terrein Auto Strijder 
blijkt struikelblok 

Politiek verslag
Commissie Raadszaken, d.d. 24-11



4

Zandvoortse Courant • nummer 48 • 26 november 2009

5

Het project ZANDVOORT SCHOON!? is een groot succes, want we 

willen allemaal een schone leefomgeving. Kent u Zandvoorters die 

daar een bijzondere bijdrage aan leveren? Bijvoorbeeld omdat zij, 

gewapend met bezem, grijp- of prikstok, op pad gaan om straten 

en plantsoenen schoon te houden? 

De gemeente zoekt dit soort opruimers, ofwel ZAPPERS (Zelfstandig 

Afval Pakkers). Zelf zijn ze vaak bescheiden, maar de gemeente wil 

ze graag eens in het zonnetje zetten. Tijdens een bijeenkomst met 

een feestelijk tintje op donderdag 10 december krijgen ze de erken-

ning die ze verdienen. Ook bestaande ZAPPERS worden daarvoor 

uitgenodigd. 

Levert uw buurman of een andere Zandvoorter een bijzondere 

bijdrage aan een schoner dorp? Mail uw voordracht naar zap@

zandvoort.nl.

ZAPT uw buurman ZANDVOORT SCHOON!? 

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

geslagen. Het valt nu goed 
op hoeveel fietswrakken 
daar staan maar ook hoe 
de hypermoderne verroeste 
fietsrekken eruit zien. Je zou 
voor je verdriet je fiets er 
niet in willen zetten! 

Nieuw bestuur 
lokale radio
Na vele perikelen is de 
rust weer gekeerd bij de 
Zandvoortse radio ZFM. Na 
aftreden van diverse be-
stuursleden is het gelukt om 
een nieuw bestuur te forme-
ren met in het dagelijkse be-
stuur, Pieter Joustra voorzit-
ter, Ivo Bos penningmeester, 
Annette Westerburger-van 
Wonderen en bestuurslid 
Rob Harms en Albert Jan Vos.

KNRM bestaat 185 jaar

Afgelopen week was het 
feest in het botenhuis van 
de Zandvoortse afdeling 

van de KNRM, lande-
lijk opererende red-
dingmaatschappij . 
Burgemeester Niek 
Meijer kwam de af-
deling feliciteren met 
de 185e verjaardag. En 
wat hoort bij een ver-
jaardag? Juist, taart 
en die had Zandvoorts 

eerste burger dan ook mee-
genomen. Een saillant detail 
rondom jaartallen: de KNRM 
mag dan wel 185 jaar be-
staat, het reddingsstation in 
Zandvoort wordt al 187 jaar 
door vrijwilligers in stand ge-
houden! Gefeliciteerd en hul-
de aan onze stoere redders!

Samen met vakantie
Ook al is de partner dement, 
dan kan er toch nog samen 

vakantie gevierd worden. 
Daar gaat het over op de 
volgende bijeenkomst op 
woensdag 2 december in 
Alzheimer Café Zandvoort. 
Een deskundige bespreekt 
de vele mogelijkheden die 
er nog zijn en beantwoordt 
vragen over dit onderwerp. 
Het Alzheimer Café begint 
om 19.30 tot 21.30 uur. U 
bent welkom om 19.00 
uur bij het steunpunt 
voor heel Zandvoort ‘OOK 
Zandvoort’, Fleminstraat 
55. Informatie over Belbus 
en vrijwilligers: Hulpdienst 
‘Pluspunt’, tel. 57173 73.

Taizédienst
Dromen over een betere 
wereld is 1, de daad bij het 
woord voegen is 2 en min-
stens zo belangrijk. Wie 

daarover mee wil 
denken, is van harte 
welkom bij de ko-
mende Taizé-dienst 
op 4 december in 
de protestantse kerk 
aan het Zandvoortse 
Kerkplein. De werk-
groep Taizé haalde 

uit de tekst van Jesaja 
het thema ‘Leven tussen 
droom en daad’. De dienst 
is van 19.30 tot 20.00 uur 
maar wie mee wil doen 
met inzingen, is al om 
19.00 uur welkom. Na af-
loop van de dienst is er 
koffie en thee.

Weer een ijsprijs
De ene ijsbeker is nog 
niet op of de volgende 
beker meldt zich aan. Die 
gaan we bewaren voor de 
Kerst. In ieder geval zijn 
3.220 deelnemers van de 
Postcode loterij met wijk-
code 2042 weer de geluk-
kige en winnen weer een 
beker met Ben & Jerry’s 
ijs. Alle winnaars krijgen 
de coupon thuisgestuurd 
waarmee zij hun prijs 
kunnen ophalen bij de 
Dekamarkt.

Reünie Zeskamp en 
Spel zonder grenzen
Vandaag, 26 november, 
is een grote reünie van 
deelnemers en begelei-
ders van de Zandvoortse 
ploegen die hebben deel-
genomen aan de NCRV-
programma’s Zeskamp 
en Spel zonder grenzen. 
Toentertijd razend popu-
laire programma’s, niet 
alleen in Zandvoort maar 
ook landelijk. De organi-
satie van de reünie denkt 
dat de meeste deelnemers 
of begeleiders wel bena-
derd zijn om de avond, 
in hotel Faber aan de 
Kostverlorenstraat, mee te 
maken. Toch kan er volgens 
Marcel Meijer nog wel hier 
of daar iemand niet bena-
derd zijn: “Daarom alsnog 
deze laatste oproep. Heb 
je destijds meegedaan 
en geen uitnodiging 
ontvangen, bel mij dan 
even. Je kan dan, even-
tueel samen met een 
partner alsnog komen”, 
zegt hij. Marcel Meijer is 
te bereiken onder num-
mer: 06-15852736.

Weg met dat wrak

De gemeentelijke hand-
havers hebben flink hun 
best gedaan met de fiets-
wrakkenactie. Vooral in de 
fietsenrekken achter het 
busstation staan er meer 
dan 15 fietsen beplakt met 
oranje waarschuwings-
stickers. Op die sticker 
staat een verwijderingda-
tum. Als de fiets er op die 
datum nog staat, wordt 
deze meegenomen en op-

Alle groepen 8 van de Zandvoortse basisscholen en de brugklas van het Wim Gertenbach 
College, krijgen ook dit schoolseizoen kunst op school. Onder begeleiding van de initi-
atiefnemers en beeldende kunstenaars Marianne Rebel en Hilly Jansen krijgen de leer-
lingen twee uur praktijkles schilderen in het Zandvoorts Museum. De ‘docenten’ krijgen 
assistentie van hun vaste medewerksters Aaltje Vink en Emmy Stobbelaar.

Kinderkunstlijn in Zandvoorts Museum

Het derde jaar ‘Kunst op School’ is gestart

door Nel Kerkman

Met subsidie van de gemeen-
te Zandvoort en door middel 
van sponsoring van ‘Vrienden 
van de stichting Kunst op 
School’ kan het project weer 
doorgaan. De leerlingen krij-
gen voor de kunstsessie eerst 
nog van Marianne Rebel 
een theorieles over de ver-
schillende stromingen in de 
kunst. Daarna kunnen de 
kunstenaars in spé hun ei-
gen ontwerp bedenken. De 
locatie om te schilderen is 
verhuisd van De Krocht naar 
de lichte ruimte van het 
Zandvoorts Museum.

Nog nooit geschilderd
Aan lange tafels en banken 
zitten de leerlingen van groep 
8 aangeschoven om hun eer-

ste kunstwerk te produceren. 
Van tevoren zijn thuis schet-
sen gemaakt en deze worden 
nu in acrylverf op doek opge-
zet. De kleuren zijn lekker fel 
en de onderwerpen verschil-
len onderling van elkaar. Bij 
de groep van basisschool De 
Duinroos zijn de onderwer-
pen veelal gericht op de hob-
by’s van de kinderen. Zo zijn 
basketbal, judo, paardrijden 
en zwemmen op het linnen 
vereeuwigd. Maar ook vu-
rige draken, Halloween, het 
‘yinyang’-teken, rode schoen-
tjes (motivatie: “ik ben gek op 
schoenen”) en kleurige ab-
stracte kunst zijn te bewon-
deren. Zelfs de lerares moest 
er aan geloven en vond het 
best moeilijk. Na afloop vroeg 
Rebel aan de kinderen of ze in 
het kort iets willen vertellen 

over hun kunstwerk. “Ik had 
nog nooit geschilderd en met 
hulp en aanwijzingen heb ik 
iets moois gemaakt.” Deze 
uitspraak geeft aan dat het 
doel bereikt is om de kunst 
dichter bij het kind te bren-
gen.

Het eindresultaat van de 
kunstsessies resulteert in 
2010 als vanouds met een 
grote tentoonstelling van de 
succesvolle Kinderkunstlijn 
Zandvoort op diverse loca-
ties in het dorp. De opening 
vindt plaats op 5 maart 2010. 
U kunt dit geweldige project 
steunen als vriend van de 
stichting Kunst op School 
door € 25 per jaar over te ma-
ken op rekening 40.05.33.197 
ten name van Stichting Kunst 
op School te Zandvoort. 

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl

Sint Nicolaas of kerstcadeau?

Uitgaven van het Genootschap Oud Zandvoort
Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Straatnamenboek 
van Zandvoort

nu in de aanbieding: € 9,95

Bekers met Zandvoortse 
afbeeldingen € 9,95

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Bent u op zoek naar een leuk kerstcadeau?
Geef eens een originele workshop als cadeau!

Workshop visagie voor de rijpere huid
Dinsdag 15 december

10:30 – 15:30
Inclusief lunch

In deze workshop wordt de cursist geleerd hoe de huid  
te verzorgen en een bijpassende make-up aan te brengen.

Workshop koken: Kerst zonder stress
Woensdag 9 december 18:00 – 22:00 uur

of
Woensdag 16 december 18:00 – 22:00 uur
In deze eenmalig workshop leert u hoe u zonder stress  

met u gasten aan tafel kunt zitten.

Voor meer informatie, 
bijdrage en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023-57 40 330

zondag 29 november 
v.a. 15.00 uur 

Flügel SKIHUTPARTY 
zuurkool met worst 

en snert met roggebrood en spek.
 Es geht los!

Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort 
Jeroen en Bart Schuitenmaker Tel.: 023-8223780
Maandag en dinsdag gesloten.

3- GanGen weekmenu
Voorgerecht
Gerookte Zalm

Geserveerd op een gebakken tortilla 
 met crème fraîche, kappertjes, 

rode ui en citroen.
Of

kalfspasteitje
kalfsragout geserveerd in  
een bakje van bladerdeeg.

Hoofdgerecht
Heilbot

Gebakken Heilbot filet geserveerd met 
aardappelpuree, dagverse groenten  

en Hollandaise.
Of

Hazenpeper
Bourgondisch stoofpotje van hazenvlees  

geserveerd met aardappelpuree.

Dessert
Tarte Tatin

menu € 29,50 

Haltestraat 26 - Zandvoort
023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl

4- GanGen kreefTmenu
Voorgerecht
kreeftencocktail

Cocktail van rivierkreeftstaartjes
geserveerd met toast.

Tussengerecht
Bisque Homard

Licht gebonden kreeftsoep met een gebakken 
gamba, room en aan tafel afgemaakt  

met een scheutje cognac.

Hoofdgerecht
Hele kreeft Thermidor 

met verse bladspinazie, beurre blanc en 
gegratineerd met parmezaan, 
geserveerd met tagliatelle.

Dessert
Crème Brulée

kreeftmenu € 44,50 p/p

KomenDe ZonDAG 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochies.nl
10.30 uur Mevr. M. Wassenaar

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor D. Duijves

kerkdiensten 
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BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt
ook op Funda!

Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij:

• De leukste courtage van Nederland*;
• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook ’s avonds;
• Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening;
• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 
 aankoop, verhuur en beheer;
• No cure, no pay;
• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!
• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl, 
 huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl!

 * Vraag naar de voorwaarden

Een huis kopen of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Brederodestraat 8B  Zandvoort

Martinus Nijhoffstraat 79  Zandvoort

Burg. Van Alphenstraat 61-14  Zandvoort

Martinus Nijhoffstraat 61  ZandvoortVan Galenstraat 218  Zandvoort

•	 Zeer	luxe	3-kmr	appartement	inclusief	balkon	op	(zuid)oosten	en	inpandige	
garage,	in	uitstekende	staat!

•	 Gelegen op de 2e verdieping van het in 1995 gerealiseerde, kleinschalige en 
luxe appartementen complex “Brederode”;

•	 Rustig gelegen aan de rand van het “Groene Hart” van Zandvoort, 
op loopafstand van het centrum;

•	 Entree via trap of lift, royale hal, royale living met aangrenzende eetkamer en schuifpui naar 
balkon, luxe keuken vzv div. inbouwapp., luxe badkamer vzv douche, wastafel meubel en design 

•	 Moderne,	verrassend	ruime	eengezinswoning	met	o.a.	moderne	keuken,	
moderne	badkamer,	4	(optie	5)	slaapkamers,	voor-		en	besloten	achtertuin!

•	 Gelegen in de geliefde en kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
•	 Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje;
•	 Beg. grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, royale living met toegangsdeur naar en zicht 

op de tuin, moderne keuken vzv div. inbouwapp.;
•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv ligbad, 

wastafelmeubel en 2e toilet;

•	 Uitstekend	onderhouden	3-kmr	maisonnette	met	o.a.	3	balkons	en	fraai	uitzicht	
over	de	duinen!

•	 Gelegen op de 2e en 3e verdieping van het volledig gerenoveerde app. complex “Residentie 
Santhorst”, op steenworp afstand van strand, boulevard en duinen;

•	 3e verdieping: woonkamer met duinzicht, moderne keuken vzv div. inbouwapp. en toegang tot 
balkon op zuidoosten, toilet met fontein;

•	 2e verdieping: gang met vaste kastenwand, moderne badkamer met o.a. doucheruimte, wasta-
felmeubel en 2e toilet , 2 (voorheen 3) ruime slaapkamers met balkon;

•	 Moderne	tussenwoning	met	o.a.	riante	uitbouw	aan	de	achterzijde,	royale	living,	
moderne	keuken,	moderne	badkamer,	5	slaapkamers,	voor-	en	achtertuin	op	het	
zuiden	met	achterom!

•	 Gelegen in de geliefde en kindvriendelijke “Dichters- en Letterkundigenbuurt”;
•	 Vrij parkeren voor de deur of op naastgelegen pleintje;
•	 Beg. grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, royale living met o.a. uitbouw aan de achterzijde, 

allesbrander, div. raampartijen en openslaande deuren naar en zicht op de achtertuin, moderne 
open keuken vzv div. inbouwapp.;

•	 Modern	-direct	te	betrekken-	2-kmr	appartement	met	balkon	op	het	zuidwesten	
direct	aan	de	boulevard	met	fraai	zeezicht!	Complex	beschikt		over	een	liftinstal-
latie	en	berging	in	de	onderbouw!

•	 Gelegen op de 4e (tevens hoogste) verdieping van het in 2006 gerenoveerde appartementen 
complex “Sonnevanck”;

•	 Zonnige en sfeervolle living (zuidwest ligging) met o.a. fantastisch zeezicht, laminaatvloer en 
toegang tot het balkon, moderne keuken vzv div. inbouwapp., moderne badkamer vzv douche-
ruimte en wastafelmeubel, 1 ruime slaapkamer, modern toilet met fontein;

Vraagprijs: 
€ 349.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 249.000,- k.k. 

Vraagprijs: 
€ 389.000,- k.k. 

Vraagprijs: 
€ 369.000,- k.k.

Vraagprijs: 
€ 189.000,- k.k.

radiator, 2 slaapkamers, bijkeuken;
•	 De garage bevindt zich in de ondergelegen 

afgesloten parkeergarage;
•	 Ideale woning voor 55+, volledig voorzien 

van dubbel glas, hardhouten paneeldeuren 
door gehele woning, gestuukte wanden  
en plafonds;

•	 Woonopp. ca. 100 m², inhoud ca. 260 m³.

•	 2e verdieping: 1 (optie 2) ruime slaapka-
mer, kast met aansluiting was/droogma-
chine;

•	 Voortuin op zuidoosten en achtertuin (ca. 
60 m², 11 mtr diep) op noordwesten met 
achterom en stenen schuur;

•	 Woonoppervlakte ca. 120 m², perceel 127 
m², inhoud ca. 310 m³.

•	 Volledig voorzien van kunststof kozijnen 
en dubbele beglazing;

•	 App. complex beschikt over twee liften en 
afgesloten parkeerterrein voor bewoners;

•	 Huurcontract grote hoekgarage met extra 
bergingsmogelijkheden ter overname;

•	 Woonoppervlakte ca. 90 m², 
inhoud ca. 235 m³.

•	 1e verdieping: 3 slaapkamers, moderne 
badkamer vzv douchecabine, modern 
wastafel meubel en 2e toilet (wandcloset);

•	 2e verdieping: 2 slaapkamers;
•	 Voortuin op noorden en achtertuin op het 

zuiden met achterom en stenen schuur;
•	 Woonoppervlakte ca. 125 m², 

perceel 104 m², inhoud ca. 325 m³.

•	 Nagenoeg geheel voorzien van 
laminaatvloeren (m.u.v. sanitaire ruimtes 
en keuken);

•	 Garage separaat te koop ad € 25.000,-k.k.;
•	 Appartement verkeert in een goede staat 

van onderhoud!
•	 Woonoppervlakte ca. 65 m², 

inhoud ca. 165 m³. 

Brederodestraat 56  Zandvoort

•	 Dit	halfvrijstaande	-goed	renderende-	pension	(“Pension	Zandvoort	aan	Zee”)	is	verrassend	ruim	opgezet,	
perfect	onderhouden	en	beschikt	maar	liefst	over	vier	studio’s,	twee	kamers	en	twee	appartementen.	De		
woning	beschikt	verder	over	een	kantoorruimte,	een	voor-	en	een	besloten	achtertuin,	een	garage	en	een	oprit!

•	 Heeft u plannen een pension in Zandvoort te beginnen? Dit object is in uitmuntende staat: u kunt direct van start! 
•	 Gesitueerd in een prettige woonomgeving in Zandvoort Zuid, op 200 mtr afstand van centrum, strand en duinen;
•	 Alle kamers zijn sfeervol en thematisch ingericht en uitgerust met o.a. douche, wc, kluis, koelkast en koffiezetapparaat. Studio’s 

en appartementen beschikken tevens over keuken;
•	 Dit pension heeft een prima naamsbekendheid en kent een grote vaste klantenkring. De kamers worden verhuurd aan met 

name toeristen. Uiteraard kan dit object ook deels als woonhuis dienen;
•	 Per 1 december 2009 NCP gecertificeerd pension;
•	 Verkoopprijs is incl. goodwill en inventaris, als going concern geleverd;
•	 Met een totale woonoppervlakte van ca. 175 m², haar perfecte staat van onderhoud, de sfeervol ingerichte kamers: met recht 

een object waar zowel u als uw toekomstige gasten zich direct thuis zullen voelen!
•	 Zie website www.zandvoortpension.nl;
•	 Woonoppervlakte ca. 175 m², perceel 219 m², inhoud ca. 480 m³.

Vraagprijs: € 798.000,- k.k.

NIEUW

AANKOOPSPECIALIST TE HUUR!
Wist u dat het momenteel uitermate interessant is 

om de juiste aankoopmakelaar in te schakelen?  
Wilt u weten waarom u juist voor ons moet kiezen?  

Of het nu een woning, een appartement of een  
bedrijfspand is, wij maken de beste deal voor u!
Kies voor Nick ten Broeke, de makelaar met de 

meeste aankoopopdrachten van Zandvoort!  
Hoort, zegt ’t voort…. 

Meer informatie?  
Mail naar nick@vrijehuizenmarkt.nl of bel onder-
staand telefoonnummer voor meer informatie.

Op 5 januari 2010 wordt in Sun Parks Zandvoort aan zee de 
‘Zandvoorter van het jaar 2009’ bekend gemaakt. Wie ver-
dient volgens u deze eretitel het meest en mag het stok-
je overnemen van Marcel Meijer? De keuze is aan u. Alle 
Zandvoorters kunnen vanaf heden hun stem uitbrengen 
op één van de genomineerden. Het was voor de jury weer 
een moeilijke keus om een selectie te maken. 

Verkiezing Zandvoorter  
van het Jaar 2009

Zandvoorter 
van het 

jaar 2009

U kunt uw kandidaat bekend maken door onderstaande 
strook, ingevuld met uw naam en adres te versturen 
naar: Jury Zandvoorter van het Jaar, Kleine Krocht 2 2042 
JN Zandvoort of via een e-mail naar jury@zandvoortse-
courant.nl. U kunt alleen uw stem uitbrengen als u in de 
gemeente Zandvoort woont, dus stembiljetten uit een 
andere plaats zijn bij definitie ongeldig. 

Bekendmaking in Sunparks Zandvoort aan zee
De bekendmaking vindt plaats op 5 januari in The Beach 
Factory van Sunparks. Het programma begint om 17.00 
uur en duurt tot circa 19.00 uur. Aansluitend bestaat de 
mogelijkheid om van een uitgebreid buffet gebruik te ma-
ken. Meer informatie hierover volgt volgende week. Indien 
u daarbij aanwezig wilt zijn, kunt u dat alvast aangeven 
op het stembriefje. Het aantal beschikbare plaatsen is 
namelijk beperkt. 

Marianne Rebel
Als kunstenaar heeft Marianne Rebel door de jaren heel veel aandacht weten te vestigen 
op de kunst in en buiten Zandvoortse grenzen. Ze was kunstambassadrice van Holland 
Casino en stond aan de wieg van de vereniging Beeldende Kunstenaars Zandvoort. 
Jaarlijks organiseert Marianne samen met Hilly Jansen de succesvolle Kinderkunstlijn. 
Daarbij zet Marianne zich voor 100% in om de kunst in het kind naar boven te halen. Als 
docente leert ze de schoolkinderen over de kunst en zijn gescheidenis. Ze is lid van de 
Rotary Club Zandvoort en spant zich non profit in voor de Zandvoortse samenleving en 
in het bijzonder voor de oudere Zandvoorters. 

Klaas Koper
Klaas Koper is dorpsomroeper en met zijn luide stem promoot hij Zandvoort door heel 
Nederland. Tevens is hij vanaf het begin de animator achter het Dorpsomroepersconcours 
dat elk jaar in Zandvoort wordt gehouden. Na vele jaren met zijn bekende roep “Hoort 
burgers hoort’’ neemt hij in 2010 afscheid als dorpsomroeper. Klaas staat altijd klaar voor 
zijn dorp en dorpsgenoten en helpt graag mee bij diverse culturele en sociale activiteiten. 
Klaas is een man met een gouden hart en een koperen klank. 

Ivo Lemmens
De jongste genomineerde Zandvoorter is Ivo Lemmens. Hij kan zich nog niet zoals de 
oude rotten op een hele lange lijst verdiensten bogen maar desalniettemin zet hij zich 
zeer verdienstelijk in vo or Zandvoort. Iedereen herinnert zich nog het geweldige culinaire 
weekend op het Gasthuisplein afgelopen zomer. Wat een organisatie is daar gepresteerd, 
niet alleen door initiatiefnemer  Ivo en vader Harry maar door de hele familie Lemmens. 
Verder is Ivo altijd druk in touw bij de zeepkistenrace en steekt hij zijn handen actief 
uit bij de Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. Ivo is verder penningmeester bij de 
scoutinggroep Stella Maris/Willibrordus en tevens beheerder over het clubhuis. 

Rob Bossink
Rob Bossink is altijd met zijn fototoestel bij elk evenement aanwezig en zijn website 
wordt vooral ook buiten Zandvoort intensief bezocht. Niet alleen voor de nieuwste foto’s 
kan men daar terecht, ook zijn archief met vele foto’s van oud Zandvoort is voor iedereen 
toegankelijk. Als webmaster en penningmeester is Rob bij veel verenigingen actief zoals 
de Zandvoortse Bomschuit Bouwclub, stichting Bomschuit i.o. en bij het Juttersmu-ZEE-
um. Het Juttersmu-ZEE-um brengt heel wat teweeg in Zandvoort maar vooral ook (ver) 
daarbuiten. De nominatie van Rob is ook een beetje voor het hele team van het museum. 
Jarenlang heeft de financiën beheert van Watersportverening Zandvoort. 

Leo Miezenbeek
Ook Leo Miezenbeek is een bekende persoon in het Zandvoortse. Wie kent hem niet als 
verkeerregelaar waar hij de verkeerstroom bij elk evenement professioneel begeleidt. Hij  
is altijd actief bij de zwem-, wandel- en fiets4daagse. Sinds 2006 is Leo penningmeester 
bij de Zandvoortse Sportraad en hij is al jaren verbonden bij het Rode Kruis afdeling 
Zandvoort. Als bas is zijn stem te horen bij The Beach Pop Singers. 

Ben Zonneveld
Ben Zonneveld is een duizendpoot en op het gebied van evenementen is hij een echte 
regulateur. Al vanaf het begin is Ben actief betrokken bij de landelijke actie ‘Week van 
de Zee’ in Zandvoort. Verder zet hij zijn schouders onder diverse evenementen die ge-
doemd zouden zijn om uit het Zandvoortse beeld te verdwijnen. De Nieuwjaarsduik, 
het shantyfestival, opening strandseizoen en Spinning on the Beach. Hij is betrokken als 
presentator bij de lokale radio ZFM en hij is lid van de Programmaraad, die controleert 
of er o.a. radioprogramma’s worden opgenomen voor alle leeftijds-en doelgroepen. Ben 
is vice voorzitter/secretaris bij de Sportraad Zandvoort.

Zandvoorter 

van het Jaar 2009 

Mijn keuze voor de Zandvoorter 
van het Jaar 2009 is:

1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam inzender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uw adres/postcode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon of e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Graag meld ik mij aan om aanwezig te zijn bij de uitreiking 
op 5 januari met  . . . . . . . .  personen / buffet  . . . . . . . .  personen
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door Erna Meijer

Al vanaf 2002 staat Rob Royen met zijn bedrijf Rep-it, to-
taalservice voor computergebruikers, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. In eerste instantie was hij druk be-
zet op de zakelijke markt, maar sinds een paar jaar kunnen 
ook particulieren gebruik maken van zijn diensten. 

Hebt u een probleem met in-
ternet, software of hardware, 
dan kan Rob Royen u wellicht 
uit de brand helpen. Zoals 
hij het zelf stelt: “De klanten 
staan centraal want zij verzor-
gen immers mijn inkomsten. 
Het probleem van de klant is 
dus ook mijn probleem! Ik ben 
resultaatgericht en probeer 
in zo min mogelijk stappen 
tot een oplossing te komen, 
waarbij de klant geen reke-
ning krijgt voor oplossingen 
van niet-bestaande proble-
men of een onderdelenwis-
seltruc.” Integriteit staat so-

Computerprobleem? Bel Rep-it!

wieso hoog in zijn vaandel. 
Zo zal hij, ondanks een ver-
zoek daartoe, nooit alleen in 
iemands huis aan het werk 
gaan. Stiptheid is ook heel 
belangrijk, zijn motto is “af-
spraak is afspraak” en mocht 
er onverhoopt toch een ver-
traging dreigen dan wordt 
de klant zo snel mogelijk in-
gelicht.

Doordat Rob over een ruime 
computerervaring beschikt, 
kan hij meestal ook snel een 
diagnose van het probleem 
stellen. Wat heel belang-

SINTERKLAAS

IS WELKOM IN 

ZANDVOORT

Mooi hè…
wat bloemen doen.

Specialist voor al uw bloemwerken.

Ter introductie van onze nieuwe
collega geven wij 50% korting
op alle acryl behandelingen.
Nieuwe set French manicure
normaal € 55,-- nu € 27,50 !
Nieuwe set naturel
normaal € 42,50 nu € 21,25!

AANBEVOLEN DOOR

Sassoon introduceert Sassoon Chromatology

Bij                                            Coiffures
Dames + heren •  Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort  •  Tel.: 023 5730172
Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur.
Donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. Op zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur.

Uitnodiging

De kraam met Natuurvoeding en Voedingssupplementen 
terug op de woensdagmarkt in Zandvoort!! 

 
Elvitaal Ester - C 500
 
Voor een goede weerstand. 
• Zuurvrije vorm van vitamine C. 
• Wordt beter opgenomen en langzaam uitgescheiden. 
• Heeft een hogere biologische beschikbaarheid voor het lichaam. 
• Is ongeveer 4 x zo sterk als gewone vitamine C. 

90 tabletten van € 12,50 voor € 9,95
180 tabletten van € 19,95 voor € 14,95 

Sambucol Original
• Verhoogt de weerstand.
• Herstel na ziekte.
• Juist in deze tijd.

120 ml € 11,65
230 ml € 17,95

Imker Bloemenhoning 
• Natuurzuiver
• Koudgeslingerd
• Zéér grote pot: 900 gram.

Slechts € 5,-
Elvitaal elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.

Voor meer informatie kijk op onze website: www.elvitaal.nl 
of bel naar onze gezondheidsinfolijn: 0318-624114.

Niet alleen door de nieuwe wijn maar ook door de volledi-
ge entourage, inclusief een superband, is de Beaujolais Pri-
meur Party vorige week donderdag in café Neuf een groot 
succes geworden. Velen waren naar het café gekomen om 
een feestje te bouwen.

Al in oktober schonk het RTV-NH programma ‘Van Zuks dus’ 
aandacht aan de wens van Roland Weller: een straatnaam 
voor zijn vader H.M. Weller, de Zandvoortse journalist/co-
lumnist. Daarom past de prijsvraag van de gemeente voor 
de naamgeving van het fietspad naar Langervelderslag 
voor Roland Weller heel goed in zijn figuurlijke straatje. 

De muziek was minstens zo geslaagd als de wijn

Roland Weller stelt voor het fietspad naar zijn vader te benoemen

Journalist/columnist Hak Weller

Geslaagde Beaujolais Primeur Party

Zoektocht naar goede plek voor straatnaam

door Nel Kerkman

Vanwaar de gedrevenheid om 
te zorgen dat de naam van je 
vader wordt vereeuwigd op 
een straatnamenbord? Dat is 
de eerste vraag die naar bo-
ven komt bij het verzoek voor 
plaatsing. “Of je nu een echte 
Zandvoorter bent of niet, als je 
jezelf jarenlang inzet voor de 
gemeenschap van Zandvoort 
dien je geëerd te worden. Als 
journalist en columnist is mijn 
vader een begrip in Zandvoort 
geweest. Met een straatnaam 
zou hij verbonden blijven aan 
Zandvoort”, zo stelt zoon 
Roland Weller.

Zandvoortse Carmiggelt
De eerste pennenvrucht van 
H.M. Weller, beter bekent 
als Hak Weller, verscheen in 
september 1946. Onder het 
pseudoniem Momus scheef 
hij ruim 25 jaar ‘Mensen 
en zaken’ in de toenmalige 
Zandvoortse Courant. Het wa-
ren vaak grappige anekdotes, 
onder meer over wat hij als 
forens in de trein meemaak-
te met zijn medepassagiers. 
Maar daar bleef het niet bij. In 
mei 1954 kwam er een nieuwe 
rubriek ‘Zandvoorts badboek’ 
in de krant, ondertekent met 

‘Stoeleman’, de eigenwijze 
strandpachter. Een nieuw 
pseudoniem was geboren. 
Onder deze naam schreef co-
lumnist Hak Weller jaren ano-
niem over badgasten, weers-
voorspellingen en alle andere 
bijkomende zaken rond het 
strandbedrijf. Soms kwam in 
de rubriek van Momus ook de 
Stoeleman voor. Van Momus 
wisten de lezers na verloop 
van tijd wel wie de auteur was 
maar van de Stoeleman bleef 
het jarenlang geheim.

Columnist en Journalist
“Door omstandigheden ging 
hij ook journalistiek werk 
doen”, herinnert Roland Weller 
zich over zijn vader. Zijn eerste 

Er kan niet vastgesteld wor-
den of men nu voor de muziek 
of voor de wijn kwam, het zal 
er wel ergens tussenin liggen. 
Feit is wel dat het optreden 
van de zeven man/vrouwfor-
matie Bob Color and the Dona 
Pessy Party Patrol behoorlijk 
indruk heeft gemaakt. En wat 
wil men nog meer? Goede 
muziek en een glas nieuwe 
Beaujolais in de hand gaan 
goed samen, dan kan het tot 
in de kleine uurtjes lang ge-
zellig zijn! Luisterend naar de 
eerste reacties is de nieuwe 
wijnlichting weer heerlijk 
op smaak. Nu weer een heel 
jaar wachten op de volgende 
Beaujolais Primeur Party van 
café Neuf.

raadsverslag gaf een duidelijk 
beeld van wat er die avond op 
de agenda stond en bespro-
ken werd. Met raadsverslagen, 
jaarverslagen en vele andere 
artikelen moest hij zich als 
journalist objectief opstellen. 
Maar om toch zijn mening 
te kunnen geven over zaken 
die mijn vader als journalist 
hoorde, creëerde hij zijn der-
de pseudoniem ‘Bartje’. Onder 
deze naam gaf hij commen-
taar op politiek gebied en stak 
ook de draak met, in zijn ogen, 
politieke missers.” Bij deze 
vaste rubriek stonden ter il-
lustratie altijd rake penteke-
ningen. Ook van Bartje wisten 
maar weinig mensen wie ach-
ter dat pseudoniem zat.

Motivatie fietspad
“Het zou geweldig zijn wan-
neer juist het fietspad waar 
de gemeente een naam voor 
zoekt, naar mijn vader wordt 
genoemd”, vindt Roland 
Weller, “mijn vader was een 
natuurliefhebber en deed 
zijn inspiratie op in de Am ster-
damse Waterleidingduinen. 
Daar waar het fietspad van 
Zandvoort naar Noordwijk 
loopt was hij vaak aan het 
wandelen, alleen of met 
zijn kinderen. We woon-
den met ons gezin in de 
Westerparkstraat dus dicht 
bij het fietspad en de duinen.” 
Trots toont Roland het naam-
bord. “Het bord is af, nu nog de 
goede plek!” Wie weet wordt 
zijn wens vervuld. Zo niet? 
Dan is er misschien elders een 
straatje of pad zonder naam 
in Zandvoort om de vier kin-
deren van Hak Weller en zijn 
zes kleinkinderen gelukkig te 
maken.

Balmain Hair Extensions 
vanaf 50 stuks de hele maand voor €3.= euro per stuk

Normaal €5.=

Zie ook onze website: lavogue-zandvoort.nl

Het interieur & exterieur van uw auto weer als nieuw + 
reconditioneren en beschermen van uw autolak voor de komende

wintermaanden tegen zout, roest, weer en wind.

vraag ons om een gunstige offerte voor uw specifieke wensen
www.mobiele-poets-centrale.nl/ info@mobiele-poets-centrale.nl

023-8880275/ 06-42452535/ Potgieterstraat 13,  Zandvoort   

rijk is, is dat de klant alleen 
betaalt bij resultaat. “Als ik 
geen oplossing kan vinden of 
geen duidelijke diagnose kan 
stellen, hoeft de klant niet 
te betalen (‘no solution, no 
pay’). Vaak kom ik zelfs tele-
fonisch al tot een oplossing. 
Daarbij geldt tevens dat ik in 
Zandvoort geen voorrijkosten 
bereken”, aldus Royen. Niet 
alleen overdag, maar ook ’s 
avonds en in de weekends 
kunt u een beroep op hem 
doen en waar nodig, bijvoor-
beeld bij sommige senioren, 
slechtzienden en motorisch 
gehandicapten, neemt hij alle 
tijd die nodig is voor advies en 
uitleg. “Ik ga pas weg nadat 
ik geïnformeerd heb of ik nog 
iets kan betekenen voor de 
klant”, meldt hij.

Niet alleen voor eerderge-
noemde computerproble-
men, maar ook bij vragen 
over en moeilijkheden met 
(draadloze) netwerken kunt u 
bij Rep-it terecht. Daarnaast 
geeft hij graag een onafhan-
kelijk aankoopadvies voor een 
nieuwe computer of laptop 
als u “door de megabytes de 
gigahertzen” niet meer ziet!

Rep-it, Martinus Nijhoffstraat 
24, Zandvoort. Tel. 5719666 of 
06-44696001. E-mail: rob@
rep-it.nl. Meer informatie 
vindt u op www.rep-it.nl.

SINTERKLAASFEEST
Vrijdag 4 december ‘09

Sinterklaas komt naar Riche aan Zee 
Voor een feest voor groot & klein!!!
Reserveer dus snel en vier het mee
Want daar wil iedereen bij zijn!

18.00 – 20.00 uur

Sint & piet zullen de 
cadeautjes voor de kids niet vergeten 

en Riche aan Zee zorgt voor het heerlijke eten.  

Prijs met diner volwassenen € 22,50 p.p.
Prijs met diner kinderen € 12,50 p.p.
Prijs zonder diner   kinderen €  7,50 p.p.

Wilt u dat wij hier iets meer over vertellen,
dan kunt u ons altijd even bellen.

Boulevard Barnaart 67, Zandvoort
Tel: 023-5733199  –  Email: info@richeaanzee.nl

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

SINTERKLAAS ACTIE 
 
Deze week 15% korting!!!

Tassen
geldig van 26-11-09 t/m 03-12-09 OP=OP
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C U L T U U R
Uitsluitend genieten bij Mastreechter Staar

Drukke opening expositie Dick van Belle

Wat een feest was het zondag voor de ruim 400 muziek-
liefhebbers in de Agatha kerk. Het was de organisatie 
van de stichting Classic Concerts gelukt om het 110-kop-
pige mannenkoor van de Koninklijke Zangvereniging 
Mastreechter Staar uit Maastricht, dat al 125 jaar bestaat, 
naar Zandvoort te krijgen. 

Bij kunsthandel Artatra aan de Kostverlorenstraat vond 
afgelopen zondagmiddag de opening plaats van de ex-
positie van werken van Dick van Belle. Het werk van deze 
Schiedamse kunstenaar heeft veel belangstellenden ver-
steld doen staan. Handelaar René de Vreugd kijkt dan ook 
bepaald niet ontevreden terug op deze dag.

Het voltallige koor met de solisten

De kunstenaar (vooraan) en de handelaar bij een van de werken

Dit inmiddels wereldbe-
roemde koor, dat overal in 
Europa en zelfs in Canada 
optreedt, telt in totaal 150 
man (“arbeiders en kleine 
zelfstandigen, rooien en 
blauwen, directeuren en on-
dergeschikten, protestanten 
en katholieken zingen sa-
men, elk verschil in rang en 
stand naar huis”). 

Van Belle is een aimabele 
man die na een wereldreis, 
samen met zijn echtge-

De intocht in de kerk zette 
direct al de toon en bezorgde 
menigeen kippenvel. Direct 
gevolgd door het indrukwek-
kende ‘Choeur des soldats’ uit 
de opera Faust van Ch.Gounod 
en het ‘Coro di rebelli’ uit 
Verdi’s ‘Ernani’. De basbariton 
Bèr Schellings vertolkte een 
imponerende lange solo, even-
eens uit deze opera. Deze ge-

note, tot inzicht kwam dat 
hij zijn studie reclameont-
werpen aan de Academie 

weldige zanger (“wat een vo-
lume” viel regelmatig uit het 
publiek te horen!) is al vanaf 
zijn 18e jaar koorlid en voor-
al in de Russisch/Slavische 
liederen, zoals ‘Dwenadzad 
rasboinikow’ (Twaalf Rovers) 
of ‘Mnogaja ljeta’ komt zijn 
krachtige, warme en bronzen 
geluid volledig tot zijn recht. 
En wat te denken van het 
nummer uit Porgy and Bess. 
De sopraan Daphne Ramakers 
heeft eveneens een zeer war-
me stem met een hoog bereik. 
Heel zuiver invoelend zong zij 
‘Lied an den Mond’ van Dvorak 
en het ontroerende Ave Maria 
van G. Caccini, bewerkt door 
de dirigent Paul Voncken. 
In groot contrast hiermee 
stond haar vertolking van 
het ‘Schwipslied‘ uit ‘Eine 
Nacht in Venedig’ van Johann 
Strauss. Haar toneelspel als 
‘behoorlijk aangeschoten’ 
zangeres bracht het publiek 
ook tot daverende lachsalvo’s.

Het repertoire van de Ma-
stree chter Staar (= Ster van  
Maa stricht) is heel veel zijdig. 

voor Beeldende Kunst in 
Rotterdam eigenlijk voor 
niets had volbracht. De kun-
stenaar die toentertijd voor 
een reclamebureau werkte, 
kwam tot de ontdekking dat 
hij ruimte nodig had en be-
gon hoofdzakelijk het strand 
in binnen- en buitenland 
in olieverf op linnen weer 
te geven. Prachtige verge-
zichten met imposante 
wolkenpartijen heeft dat 
opgeleverd, bijna van foto-
exacte kwaliteit. “Ik ben als 
een soort surrealistische 
schilder begonnen maar 
heb me in de loop der jaren 
ontwikkeld tot een realis-
tische schilder. Van de bij 
benadering 500 werken die 
ik in 35 jaar gemaakt heb, 
hebben de meeste een mo-
tief dat met het strand te 
maken heeft. Ik maak altijd 
eerst wat foto’s en ga dan 
aan de slag. Zodoende ben 

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
U kunt het zo gek niet bedenken!

Let op! Ook de seniorenmenu’s à € 7,-- 
en de singlemenu’s à € 10,-- bezorgen wij gratis!

  Bel: 5712102 
  kijk voor meer info:
  www.harocamo.nl 

Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur
Woensdags gesloten

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Meest verkopende makelaar in 

Zandvoort 2008! (bron: NVM)

Vraagprijs: € 159.500,= k.k. Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.Vraagprijs: € 279.000,= k.k.

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

 
Zandvoort

Schuitengat 1B Helmersstraat 18

Nicolaas Beetslaan 40 Bm. van Fenemaplein 13-7

Dit twee kamer beneden appartement is gelegen op een 
UNIEKE LOCATIE direct aan de Zandvoortse boulevard. Vanuit de 
woning loopt u zo de boulevard op naar het strand om heerlijk 
van de zee te genieten! De woning beschikt o.a. over een pret-
tige woonkamer, een ruime slaapkamer, een semi-open keuken 
en een badkamer met een ligbad. Wonen op een bijzondere 
locatie? Wij laten u graag deze woning zien u bent van harte 
welkom!

- Wonen op een unieke locatie; 
- Servicekosten €167,42 p/mnd; 
- Woonoppervlakte ca. 60m2; 
- Zie www.greevenmakelaardij.nl voor plattegronden en details.

Deze VERRASSENDE en UITGEBOUWDE woning heeft o.a. een 
ruime woon- en eetkamer, 2 ruime slaapkamers (met mogelijk-
heid tot 3 slaapkamers), een fraaie badkamer en een FRAAI AAN-
GELEGDE TUIN (11 m diep op zuid-oost!). In de tuin is het goed 
vertoeven en een veilige speelplaats voor opgroeiende kinderen. 
Wat u aan de voorzijde niet verwacht vindt u in de woning! 

- Heerlijk zonnige achtertuin van 11 meter diep 
  met een sfeervolle veranda;
- Door de uitbouw zeer ruime woonkamer;
- Nieuwe CV ketel Nefit Topline;
- Woonoppervlakte ca. 115 m2, perceel 146 m2;
- Zie www.greevenmakelaardij.nl voor plattegronden en details.

Deze verzorgde ’30-er JAREN GEZINSWONING met vier 
slaapkamers is gelegen in een kindvriendelijke buurt en 
het heeft een patio en een dakterras op het zonnige zuiden 
gelegen. Op de tweede etage is aan beide kanten een 
dakkapel aanwezig, wat zorgt voor veel extra ruimte. Een 
uitstekende ééngezinswoning die van binnen gezien moet 
worden!

- Vrij parkeren in de directe omgeving;
- Fraai zicht en een prettige ligging;
- Patio en dakterras op het zuiden;
- Woonoppervlakte ca. 115 m2, perceel 89 m2;
- Zie www.greevenmakelaardij.nl voor plattegronden en details.

Dit ruime 3-kamerappartement (voormalig 4-kamerappartement) 
is gelegen op de vierde verdieping en heeft 2 balkons, één aan de 
landzijde en één aan de zeezijde. De centrale ligging van het appar-
tement is gunstig te noemen aangezien het centrum, de restaurants, 
de winkels, de terrassen, het NS-station en het strand op loopafstand 
te bereiken zijn. Het appartement heeft een L-vormige woonkamer, 2 
slaapkamers, een halve open keuken en een badkamer.

- Losse garage te koop vraagprijs € 19.000,= k.k.;
- Parkeergelegenheid voor de deur middels parkeervignetten;
- Servicekosten: € 177,= voorschot stookkosten € 168,=;
- Het appartement is op erfpacht gelegen, 
 erfpachtcanon € 87.70 per jaar;
- Woonoppervlakte ca. 100 m2 excl. balkons;
- Zie www.greevenmakelaardij.nl voor plattegronden en details.

De actieve én creatieve makelaar!

STARTER! GEZIN! 

GEZIN! ZEEZICHT!

De krant lezen op internet? Kijk op: www.zandvoortsecourant.nl evenementen agenda
25 ’t Wapen - ‘Tussen Kunst en Kitsch’. 

Boekentaxatiemiddag, 13.00 tot 17.00 uur

26 Rode loper première - van de film ‘Komt een 
vrouw bij de dokter’. Circus Zandvoort, 20.00 uur 

27 Oomstee Jazz - Dirk Jan Vennik 
Boogie & Blues Quartet

27 t/m 3-12  Gasthuisplein on Ice - IJsbaan 
op het plein met koek en zopie

29 Feestmarkt - Centrum Zandvoort 

29 Jazz café - Papa Luigi e amice, 
‘Hot club de France’ o.l.v. Louis Schuurman. 
Café Alex, aanvang 17.00 uur 

1 Cinema nostalgie - De film ‘Casablanca’ 
(1942) in Circus Zandvoort, 13.00 uur

4 Oomstee jazz - Cheerful Fruitflies

18 Oomstee jazz - Lils Macintosch Band

19 Kerstmarkt - op het Gasthuisplein

20 Kerstconcert met samenzang - 
Protestantse kerk Zandvoort  

Hooooort zeg het vooort!!!
VVV Zandvoort, waar iedere Sint of Kerstman beslist 
mee scoort!
 
Bonnen die je landelijk kan besteden,
Daarmee is iedereen erg tevreden.
 
Uw eigen VVV is een waar feestmagazijn,
En maakt het zoeken naar cadeautjes extra fijn.
 
Een bioscoopbon, theaterbon of een cheque van de VVV
Iedereen neemt ze heel graag mee.
 
En zoekt U nog iets speciaals voor het kind,
Reken maar dat u het bij de VVV wel vindt.
 
Een bezoekje aan de VVV zal U tot niets verplichten,
Maar één ding is zeker, met deze (kinder)cadeau`s 
bereikt u alleen maar tevreden gezichten.
 
Sint komt uiteindelijk tot de slotsom:
Er is in Zandvoort echt iets nieuws onder de zon,
Beste mensen geeft elkaar dus een 
mooi cadeau of VVV-bon!!!

VVV Zandvoort is 7 dagen per week open
Bakkerstraat 2/B
023-5717947

 november

 december

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Naast klas sieke opera-, orkest- 
en religieuze werken met als 
exponenten het vrolijke en 
welbekende ‘Jagerskoor’ uit 
‘Der Freischütz’ van C.M. von 
We ber, het a capella gezongen 
‘Hymne an die Musik’ (één van 
de allereerste werken na de 
oprichting) en het ingetogen 
‘Cantique de Jean Racine’ van 
Fauré introduceert de Staar 
ook andere muziekstijlen. 
Hun veelzijdige klankkleur 
kwam eveneens volledig tot 
zijn recht in de musicalmed-
ley en de imposante versie van 
de ballade van de ‘Drunken 
sailor’. Doordat het publiek 
haast de handen stuk klapte 
kwam de enthousiaste di-
rigent Paul Voncken er niet 
onder uit om koor en solisten 
als toegift ‘Adieu, mein kleine 
Gardeoffizier’ te laten zin-
gen. Een meer dan bijzonder 
geslaagd concert waarmee 
Classic Concerts zich opnieuw 
op de vaderlandse klassieke 
agenda heeft gezet en een 
stimulans om met dit werk 
door te gaan. Hopelijk duurt 
het afscheid niet al te lang! 

ik veel op het strand te vin-
den”, vertelt hij.

Een Zandvoortse schilder, die 
samen met zijn vrouw even-
eens een kijkje kwam nemen, 
vertelde aan Van Belle dat hij 
circa 15 jaar geleden een werk 
van hem had aangeschaft. 
Van Belle kon het zich niet 
herinneren maar onze plaats-
genoot beloofde dat hij het 
werk weer tevoorschijn zal 
halen. Het is tenslotte een 
werk van een meester.

Voor degene die zondag niet 
in staat waren om de expo-
sitie te komen bewonderen, 
heeft kunsthandelaar René 
de Vreugd twee extra dagen 
ingelast. 29 en 30 december 
opent hij opnieuw zijn deu-
ren voor belangstellenden. 
De kans bestaat namelijk dat 
de werken van Van Belle snel 
in prijs zullen stijgen.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 61A

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Op woensdag en 
donderdag
serveren wij
onze dagschotels
en is de 
4 voor 2 actie
Pashouders 
10% korting

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding:
Overgordijnen, diverse kleuren € 19,95 per meter incl. maken

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Cadeautip Sinterklaas
Zandvoorts chocolade pakket
incl. DVD Zandvoort, Zon & Zee
€ 35,-- voor Pashouders € 30,--!

Chocoladehuis Willemsen

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

hoek Kerkstraat

Nieuwe collectie 
schilderijen te zien bij
Hobby-Art en De Bode

De Bode Interieur
Gasthuisplein 9

Nieuwe beelden,
meubelen en schilderijen

Pashouders 5% korting

 Hele maand november voor Pashouders:
Malse Hertenbiefstukjes

100 gram € 3,25
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl  Parmesan Reggiano
tenminste 2 jaar OUD!

200 gr nu € 3,98

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Zondag 29 november feestmarkt korting!!!
1e artikel 10% korting!
2e artikel 25% korting!

Set “do like the italians do” van Riviera 
Maison € 29,95 2e 50% korting!!

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Plony’s
Haarwinkel

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur • Woensdags gesloten

Onbeperkt scharretjes
eten normaal € 15,--

voor Pashouders € 13,50

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

raveer een keer

 

Voor al uw graveerwerk.
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

  10% korting 
voor pashouders.

Voor ZandvoortPas houders
Gedurende de hele maand november:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

10 % korting 
op de nieuwe collectie!!

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren
Lever +
   Ontbijtspek +
      Tongeworst

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

GRATIS GLAS WIJN
bij ons Menu van de Maand

Boulevard Paulus Loot, pav. 5
www.tfaz.nl   /  023-5716119

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

PASHOUDERS OPGELET
SPECIALE AANBIEDINGEN

TIJDENS DE JAARMARKT A.S. ZONDAG
Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240

www.blitzkickers.nl

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

10% korting
op tijdschriften

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maanden november en december
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 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 11 10 9 9

Min 8 7 6 6

Zon% 20% 30% 15% 30% 

Neerslag 80% 55% 85% 65%  

Wind zw. 5-7 zw. 5-6 zzw. 5-6 zzw. 5

Vanaf vandaag 
enkele graden killer

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De luchtdruk in de kern zal 
voortdurend tussen de 965 
en 970 millibar liggen. In 
het kielzog van deze rad-
draaier worden enkele 
randstoringen richting 
het Noordzeegebied en 
Nederland meegenomen. 
De krachtige straalstroom 
ligt min of meer boven de 
Benelux en geeft het on-
stuimige najaarsplaatje 
nog eens een extra impuls. 
Vrijwel iedere dag betekent 
dit regen of enkele pittige 
herfstbuien in Zandvoort en 
Bentveld. Somber is het ook 
nog eens met weinig dag-
licht en veel wolken steeds. 

Vanaf vandaag (donderdag) 
gaat de temperatuur iets 
omlaag. Die komt namelijk 
eindelijk eens op ongeveer 
normale waarden uit voor 
eind november. Overdag kan 
het dan soms maar 8 of 9 
graden zijn. Dat is even wen-
nen en koud voor het gevoel 
met die wind erbij! Ook in 
het aanstaande weekeinde 
behouden we het wisselvalli-
ge weerbeeld. Vooral rond za-
terdag kan een actieve rand-
storing weer tamelijk veel 
regen geven. Waarschijnlijk 
meer dan 10-15 millimeter in 
Zuid-Kennemerland.

Vorige week leek het er nog 
op dat we eventueel een licht 
winterse fase zouden kun-
nen gaan krijgen rond de 
maandwisseling en begin 
december. Maar de meest 
recente weermodeluitkom-
sten laten weinig meer over 
van een op handen zijnd kou-
deprikje. De West-Europese 
atmosfeer blijft te door-
stroomd en daarom in hoge 
mate beïnvloed door milde 
oceanische luchtaanvoer. 

Desalniettemin is er een en-
kel nachtje met nachtvorst 
mogelijk na het weekend en 
misschien zien we zelfs nog 
wel een paar verdwaalde 
natte sneeuwvlokken als 
we heel goed kijken. De bo-
venluchttemperatuur (vijf 
kilometer hoogte) gaat na-
melijk omlaag naar ongeveer 
-30 graden. Bij zo’n tempera-
tuur kan de neerslag soms al 
in vaste vorm naar beneden 
komen, maar bij een lucht-
temperatuur van 6-7 graden 
op leefniveau zijn de meeste 
sneeuwvlokken dan al zo 
goed als gesmolten.   
Pas echt koud na Sinterklaas?  
Bel de weerprimeurlijn eens 
op 0900-1234554.
 
weerman Marc Putto  

Ook de laatste paar dagen van deze novemberweek 
staan in het teken van een zeer onbestendig weer-
beeld. Wind en regen blijven het plaatje meestentijds 
wel bepalen. Een actieve en koppige depressie die min 
of meer voor anker ligt in de wateren tussen Schot-
land en Noorwegen, blijft sterk weersbepalend en 
weet bijna niet van wijken.

DE ZANDVOORTSE 

ONDERNEMERS 

HETEN 

SINTERKLAAS 

VAN HARTE WELKOM

RUSSISCH EI • HUZARENSALADE
DIVERSE VIS SALADES • AARDAPPELSALADE

WALDORFSALADE • PARTY HAPJES.
DE HELE MAAND DECEMBER:
SINTERKLAAS BESTELLEN T/M 3 DEC
KERST BESTELLEN T/M 23 DEC
OuD EN NIEuw BESTELLEN T/M 30 DECEMBER
VOOR INFO EN BESTELLING 
BELT u : 06-47358357
E-mail: saladeservice@hotmail.com

SALADE SERVICE
NU OOK IN UW DORP

Kom zondag 
gezellig naar de braderie. 

Wij staan buiten, 
met heerlijke

vers gebrande noten en 
overheerlijke soepen.

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

Goh, wat is er aan de hand
Sint is weer in het land.

Een Pietenkop taart
die naar chocolade smaakt.

Een Tummers chocolade letter
die is pas lekker.

Bestel op tijd
anders krijgt u spijt.

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Blijvende actie!
Bij elke game aankoop

 boven de € 40,- 
nu altijd 5 euro korting!

Actie alleen geldig 
bij Music Store Zandvoort

Clubcard korting extra ook geldig

Van maandag 30 november 
t/m vrijdag 4 december

extra lang geopend tot 21.00 uur!

Uw sloggi dealer

Haltestraat	55
2042	LL	Zandvoort
Tel.	023	571	28	39

Ook	zondags	geopend

Tijdens feestmarkt
leuke koopjes 
op de kraam!

Vorige week werd bekend dat Cinema Circus Zandvoort 
The Game had gewonnen, een onderscheiding die aan-
geeft dat de kleinste bioscoop buitengewone moeite heeft 
gedaan om een film te promoten. Ze krijgen de prijs voor 
de aandacht die ze via allerlei activiteiten hebben gegeven 
aan de film Oorlogswinter. 

Toen op 30 november 1949 Willem Keur als 10.000ste in-
woner van Zandvoort werd ingeschreven, bereikte Zand-
voort een belangrijke mijlpaal. Immers, in 1914 telde Zand-
voort slechts 3000 inwoners, de oorlog 1914-1918 bracht 
daar grote verandering in. In deze periode was vooral in 
de steden grote woningnood, mede veroorzaakt door Bel-
gen die naar Nederland vluchtten. Zandvoort had destijds 
woonruimte genoeg omdat veel woningen uitsluitend zo-
mers door badgasten bewoond werden.

Drie BZ’ers die met de documentaire ‘Zandvoort, Zon en 
Zee’ te maken hebben gehad, hebben afgelopen zaterdag 
in Bruna Balkenende een succesvolle signeersessie gehad. 
Het was niet alleen succesvol maar ook gezellig. 

Uitreiking award The Game

Willem Keur was de 10.000ste inwoner van Zandvoort

De drie heren voor het schilderij

Cinema in de prijzen

De 10.000ste inwoner van Zandvoort in 1949

Succesvolle signeersessie

Een glunderende Belinda 
Göransson, kwaliteitsma-
nager van Circus Zandvoort, 
nam de prijs in ontvangst 
en werd tevens door wet-
houder Wilfred Tates in de 
bloemetjes gezet. Zij gaf 
wel aan dat het niet alleen 
haar verdienste was dat de 
prijs naar Zandvoort is ge-
gaan: “Zonder het voltallige 
team, talloze vrijwilligers en 
belangeloze medewerking 
van een aantal organisaties 

Dat laatste had te maken 
met maker Thys Ockersen, 
Klaas Koper en ‘last but not 
least’ Jaap Kroon, die achter 
de tafel en voor een schit-
terend schilderij van Kees 
Siewertsen, zaten. Het schil-
derij stelde het vierspan van 
Jaap Kroon, galopperend in 
zee voor, een beeld uit de 
documentaire.

Na een wat aarzelend be-
gin werden er toch nog 45 
verkochte Dvd’s in drie uur 

was dat zeker niet gelukt.” 

De prijs houdt tevens in dat 
Cinema Circus Zandvoort in 
aanmerking komt voor de 
premières van grote films. 
De eerstkomende is deze 
donderdag, 27 november. 
Gedraaid gaat dan worden 
de film ‘Komt een vrouw bij 
de dokter’, naar het gelijkna-
mige boek van Kluun, die al 
veel aandacht in de lande-
lijke media heeft gehad.

gesigneerd. Spontaan had 
Kroon een verloting aan de 
gesigneerde Dvd’s verbon-
den. De schijfjes waren ge-
nummerd en uit de verkoch-
te Dvd’s werd een nummer 
getrokken. Degene die in het 
bezit is van nummer 21 van 
de gesigneerde Dvd’s mag 
als prijs een keer mee met 
Jaap Kroon voor een strand-
rit op de bok van zijn vier-
span. Bent u de gelukkige, 
neemt u dan contact met 
hem op: tel. 06-53175104.

Forensen ontdekten Zand-
voort als woonplaats en er 
werden talrijke huizen ge-
bouwd. Voor de evacuatie (6 
november 1942) tijdens de 
Tweede Wereldoorlog be-
droeg het aantal bewoners 
in Zandvoort nog 9805. Als er 
geen evacuatie was geweest 
dan zou de 10.000ste inwo-
ner eigenlijk eerder zijn gebo-
ren. Het aantal inwoners van 
Zandvoort in 2009 is 16.616 
dus het duurt nog even voor-
dat we de 20.000ste kunnen 
verwelkomen.

In 1949 ontvingen de ouders 
van Willem Keur uit han-
den van burgemeester Van 
Fenema een oorkonde met 
de gekalligrafeerde tekst:

Op 30 november is te Zand
voort geboren, Willem, Eeltje 
zoon van Jacob Keur en Elly 

Draaisma. Hij was de 10.000ste 
inwoner van deze gemeente.

Willem is de eerste zoon van 
de familie Keur en is geboren 
met een geestelijke beper-
king. Na vele jaren thuis ge-
woond te hebben, verhuisde 
Wim naar het gezinsvervan-
gend tehuis Hartekamp te 
Bennebroek. Ondanks zijn 
beperking heeft Wim een 
prima gevoel voor humor en 
zijn kennis van automerken 
is onvoorstelbaar knap. Zijn 
hobby is drummen en hij 
luistert graag naar Andrea 
Bocelli. Doordeweeks gaat 
Wim elke dag naar de so-
ciale werkplaats en een of 
twee keer per week is hij 
gezellig thuis bij zijn moe-
der op bezoek. We wensen 
Wim, zijn moeder en broer 
Ruud een heel fijne zestigste 
verjaardag.

We hebben dan wel geen 
kraam op de feestmarkt.

Maar bij Rosarito is het wel feest!
Op de marktdag hebben wij in de 

winkel spectaculaire aanbiedingen.
Dus kom naar Rosarito!
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Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp

 Tel/Fax 571 31 72 Mobiel 
06-54 264 259 Voor al uw 

behang-, wit- en schil-
derswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg (draad-
loos) netwerk. Ook avon-

den/weekend. Rep-it, 
to taal service voor com-

putergebruikers. 023-
5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Klussenbedrijf Rico. 
Voor al uw kleine 
klussen in en om 

het huis. Redelijke prijs. 
Voor info: 06-1423 2051  

.........................................................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 
of 06-48318230

ZANDKORRELS
Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 
Tel. 06-52461796 / 023-

5715921. Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort. Diabetische 

en reumatische voet 
worden vergoed door 

zorgverzekeringen.
.........................................................

Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel-

styliste begint met de gratis 
introductie avond bij A.B. 

Nails in Haarlem. Schrijf je 
in via www.abnails.nl  
of bel 023-5245005.

.........................................................
Te huur: Garage-appar te-

ment. Zandvoort-Zuid. Alleen 
niet rokers! Woonkm, keuken, 
badkm, slaapkm. € 525 p.m. 

all-in + 2 mnd borg. Bel 
J.P. Heemskerk: 06-10902074
.........................................................

“Genadig en liefdevol is 
de Heer, hij blijft geduldig 

en groot is zijn trouw” 
(Bijbel; Psalm 145 vers 8). 
Meer info? Mail Huis van 
Gebed Zandvoort: gebed-
zandvoort@hotmail.com

 ........................................................
Te huur: garagebox 

omgeving Zandvoort Zuid. 
€ 130 p.m. 

Tel. 5713889 of 06-22373316

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gevraagd: 
electr. typemachine 

met toebehoren, 
bijv. Brother of IBM. 

Tel. 06-47952497
.........................................................

Leuk kado: 
verjaardagskalender 

‘Zandvoortse plek-
jes’(schilderijtjes). Voor 
€ 15 te koop bij Bruna, 
Zandvoorts Museum, 

Hanneke Voit (Buureweg).

Sint en Piet op bezoek? 
Nog enkele plaatsen vrij op 

5 december. Tel. 5716059
.........................................................

Te koop aangeb.: 
Mexicaanse wandkast. 
€ 75,- Tel. 06-2236 7030

.........................................................
Gezellige 

Klaverjasclub 
zoekt nog wat leden. 

Donderdag 19.30-23.00 uur 
Bell Hotel, Hogeweg 7.

Hema Zandvoort 

Bent u ook nog huiverig  
voor de spaarlamp? 

HEMA Zandvoort wil u 
daarmee helpen en zo ook wat 

voor het milieu doen. 
Daarom ontvangt u 

bij een besteding van 
minimaal € 22,50

een spaarlamp cadeau. 
Zolang de voorraad strekt.

Raadhuisplein 1 
2042 LR  Zandvoort

JONG stopt. Wij, de redacteuren van deze pagina, hebben aan de panelleden van Talk of the 
Town gevraagd om speciaal voor deze laatste editie een eigen prikkelende stelling te beden-
ken. Een persoonlijke stelling waarmee het panel verschillende kwesties in onze kustplaats 
kan aankaarten. Omdat de panelleden allemaal verschillende interesses en belangen heb-
ben, ontvingen wij allerlei soorten stellingen. Variërend van of er genoeg blauw op straat is 
tot een stelling over onze eigen Talk of the Town en nog meer. Ook vroegen wij de panelle-
den om een reactie te geven op de eigen stelling. De laatste Talk of the Town is daarmee een 
rubriek vol prikkelende stellingen en overtuigende reacties geworden! 

Talk of the town

“Ik ben het eens met deze stelling. Pluspunt richt zich vooral op ouderen in 
Zandvoort. Voor hen zijn er vele betaalde cursussen. Dit is natuurlijk erg leuk, maar 
er is maar weinig aanbod voor de jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar. Dat vind ik 
jammer! Er zijn zoveel mogelijkheden voor cursussen en activiteiten speciaal gericht 
op jongeren. Van disco’s tot sport en spel en after-school. Andere welzijnsorgani-
saties hebben dit wel!”

“In het centrum zeker! Maar in Zandvoort Noord is er geen enkele en dat vind ik storend. 
Met een mooi activiteitencentrum als Pluspunt, een leuk winkelpleintje en een grote 
supermarkt is Noord een volwaardige kern geworden van het dorp. Een pinautomaat 
zou wel verrekte handig zijn. Hoe moet ik anders de pizzakoerier betalen?”

“Dit lijkt mij een prima streven. JONG Zandvoort heeft zich een paar jaar lang, iedere 
week ingezet voor de mening van jong Zandvoort. Aangezien de jeugd de toekomst is, 
is het belangrijk om hier aandacht aan te (blijven!) schenken. Regelmatig moesten de 
redactieleden de panelleden achterna zitten omdat zij nog geen reactie hadden gestuurd. 
Een afscheidsfeest, op kosten van gemeente Zandvoort, lijkt mij dan ook een prima idee!”

“Ik vind het erg jammer om te zien dat een aantal oude panden, zoals op de 
Hogeweg en in de Haltestraat, wordt vervangen voor moderne nieuwbouw. Deze 
moderne nieuwbouw past totaal niet bij de rest en het lijkt ook nog eens allemaal 
op elkaar. Jammer dus, ik vind al die verschillende huizen juist zo mooi! Dat hoort 
bij Zandvoort.”

“Met gemengde gevoelens schrijf ik deze laatste reactie. Toen ik te horen kreeg dat ik 
zelf een stelling mocht verzinnen, schoot deze me direct te binnen. Gewoon omdat het 
meedoen aan Talk of the Town mij altijd aan het denken zette en ik regelmatig werd 
aangesproken op straat door jong en oud over mijn reacties. Ik had het idee dat de 
jongeren echt een soort stem kregen waarnaar door velen werd geluisterd. Nu zullen 
we dit moeten missen.”

“Er is voldoende blauw op straat in Zandvoort, maar nog lang niet genoeg. Ik vind 
het erg goed dat een tijdje geleden de ME is ingezet. Dit moet vaker gebeuren en 
eigenlijk elke drukke zomerdag. Gedurende de uitgaansuren mag er ook nog meer 
politie komen, vooral rond de sluitingstijden, hoewel het de laatste tijd goed is 
geregeld met de horecagelegenheden en de politie.”

“Mee eens! In de winter worden er leuke evenementen in Zandvoort georganiseerd, 
zoals de feestmarkt en dit jaar weer een ijsbaantje. Ook vind ik dat het dorp in de 
wintermaanden gezellig wordt aangekleed, met een verlichte kerstboom op het plein. 
Maar natuurlijk heeft Zandvoort ook zonder dit alles, met haar zee, circuit en casino, al 
flinke aantrekkingskracht.”

“De nieuwbouw van het Louis Davidscarré zal het dorp zeker een nieuwe aanblik geven. 
Een groot plein, met aan dat plein een hoop sociale voorzieningen zal een mooi centrum 
worden voor Zandvoort. Nu alleen nog het Circus Theater in een nieuw jasje steken en 
het Gasthuisplein verder opknappen en Zandvoort heeft een top centrum!”

Roy’s stelling: 
De activiteiten van Pluspunt zijn niet universeel genoeg

Lenna’s stelling: 
Zandvoort heeft genoeg pinautomaten 

Peters stelling: 
Afscheid JONG mag niet onopgemerkt voorbij gaan

Wendy’s stelling: 
’Oud’ Zandvoort wordt onvoldoende bewaard gebleven

Jurre’s stelling: 
Het einde van Talk of the Town is een groot gemis

Robins stelling: 
In Zandvoort is voldoende blauw op straat

Nienke’s stelling: 
Zandvoort is ook in de winter aantrekkelijk

Sjors’ stelling: 
De nieuwbouw in het dorp geeft Zandvoort extra allure

“Dag JONG”Ik ben JONG en ik wil wat: ik wil 
avontuur! Ik wil al het vertrouwde 
voor even achter me laten en op 
zoek gaan naar iets spannends, iets 
wilds, iets exotisch. En daarom stap 
ik volgende week bepakt en bezakt 
het vliegtuig in. Samen met mijn 
beste vriendinnetje reis ik af naar 
de andere kant van de wereld, waar 
we een half jaar als ware avontu-
riers zullen leven. 

Dat klinkt fantastisch, maar is ook 
best eng. Het betekent dat ik af-
scheid moet nemen van alles wat 
me lief en vertrouwd is, van vrien-
den en familie, van werk en thuis, 
van Zandvoort en van JONG. En 
aangezien ik niet zo’n ster ben in 
afscheid nemen, hou ik het bij voor-
keur maar heel boers bij een vrien-
delijke groet. 
Dus bij deze: 
dag JONG en 
dag trouwe 
lezers!  Tot 
ziens! 

Veranderingen. Stiekem heb ik er een  
hekel aan, maar toch heb ik ze nodig. 
Zonder veranderingen zou iedere dag 
hetzelfde zijn, jaar in jaar uit en dat wordt 
saai. Ik ben niet saai, dus doe ik mee aan 
veranderingen. Zo verander ik vandaag, 
samen met mijn collega’s, in jongvolwas-
sene. Waar het eigenlijk allemaal op neer-
komt is dat we te oud zijn voor de Jong-
pagina. Ter zelfbescherming noemen we 
het ‘jong volwassen’, maar in principe 
betekent het gewoon dat we passé zijn. 
Klaar. Been there, done that. Het is tijd 
voor wat nieuws, iets volwassens. Een paar 
van ons zullen de trouwe lezers verlaten, 
zij hebben andere uitdagingen gevon-
den. Voor mij vindt de vernieuwing hier 
plaats, in de Zandvoortse Courant. Waar  
de Jong-pagina eindigt gaan wij door  
als jongvolwassene om uiteindelijk terug 
te keren op een 
hele nieuwe pa-
gina. Volwassen 
of niet: I’ll be 
back!

Wat is jong? 
Ook al is het nog 
maar zesentwin-
tig jaar geleden 
dat ik geboren werd, ik voel mij wel eens zestig. 
Vooral na een avondje flink stappen tot in de 
vroege uurtjes met veel (te veel) alcoholische 
versnaperingen en na een week hard werken. 
De volgende dag en die dag erna en meestal 
ook die dag dáárna voel je dat je geen achttien 
meer bent. Je beseft je ineens, door je hele li-
chaam, dat je wel erg dicht in de buurt van de 
dertig komt. Dat klinkt pas volwassen. Het afge-
lopen jaar ben ik afgestudeerd, ik ben nu ‘voor 
het eggie’ aan het solliciteren, ik woon samen. 
Om mij heen wordt getrouwd, vrienden heb-
ben een goedbetaalde fulltime baan en mijn 
beste vriendin heeft een appartement gekocht. 
Verzekering, hypotheek, contract, samenwonen 
en vroeger zijn woorden die ik nu (heel volwas-
sen) gebruik. Het is 
tijd voor iets nieuws. 
Zoals Oprah zei: “ik 
hou er genoeg van 
om te weten wanneer 
het tijd is om vaarwel 
te zeggen”. 

Thanks!
Aan alles komt 
een einde. Zo 
ook aan de 

JONG- pagina. Wat is me nu het meest 
bij gebleven? Als ik aan de JONG-pagina 
denk, dan denk ik aan onze ‘vergaderin-
gen’ op dinsdagavond bij Cafe Neuf. Nou 
ja, vergaderen, het was voor mij meer lek-
ker kletsen met de meiden van de krant. 
Wie aan wilde schuiven, schoof aan. Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd. Een wijntje 
erbij of drie en dan werd het erg gezellig. 
Urenlang zaten we te kletsen over alles 
wat ons bezighield: studie, werk, relaties, 
dromen en toekomstplannen. We hebben 
heel wat af gelachen, maar er kwamen 
soms ook serieuzere onderwerpen aan 
bod. Na zo’n avond ‘vergaderen’ kon ik de 
hele wereld weer aan. Dus, meiden van 
de krant: thanks 
voor de gezellige 
avonden! Succes 
met alles wat op 
jullie pad komt. 
En aan de lezers: 
thank you too! Ilj
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Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

KERSTMENU:

Brasserie restaurant Harocamo - Kerkstraat 14 

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Tel: 06-40601692  E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

SCHILDERW
ERK

Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
  Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

FUN & GAMES  BIOSCOOP  CASINO

www.hotelzuiderbad.nl

www.poleposition.nl

Automobielen
023-5730519

ABAABA
0 8 7

Kilometerteller Certificaat

Nationale Auto Pas

WWW.TRADE-ARD.NL

Haltestraat 45
ZANDVOORT

KAASHUIS

A S t a t e o f H a p p i n e s s

Haltestraat 26 * Zandvoort * 023-5712524

DOOR HET HELE CENTRUM

www.zandvoortpromotie.euwww.zandvoortpromotie.eu

30 nov.
   Feest

20
08

FUN & GAMES  BIOSCOOP  CASINO

www.hotelzuiderbad.nl

www.poleposition.nl

Automobielen
023-5730519

ABAABA
0 8 7

Kilometerteller Certificaat

Nationale Auto Pas

WWW.TRADE-ARD.NL

Haltestraat 45
ZANDVOORT

KAASHUIS

A S t a t e o f H a p p i n e s s

Haltestraat 26 * Zandvoort * 023-5712524

DOOR HET HELE CENTRUM

www.zandvoortpromotie.euwww.zandvoortpromotie.eu

30 nov.
   Feest

20
08

FUN & GAMES  BIOSCOOP  CASINO

www.hotelzuiderbad.nl

www.poleposition.nl

Automobielen
023-5730519

ABAABA
0 8 7

Kilometerteller Certificaat

Nationale Auto Pas

WWW.TRADE-ARD.NL

Haltestraat 45
ZANDVOORT

KAASHUIS

A S t a t e o f H a p p i n e s s

Haltestraat 26 * Zandvoort * 023-5712524

DOOR HET HELE CENTRUM

www.zandvoortpromotie.euwww.zandvoortpromotie.eu

30 nov.
   Feest

20
08

FUN & GAMES  BIOSCOOP  CASINO

www.hotelzuiderbad.nl

www.poleposition.nl

Automobielen
023-5730519

ABAABA
0 8 7

Kilometerteller Certificaat

Nationale Auto Pas

WWW.TRADE-ARD.NL

Haltestraat 45
ZANDVOORT

KAASHUIS

A S t a t e o f H a p p i n e s s

Haltestraat 26 * Zandvoort * 023-5712524

DOOR HET HELE CENTRUM

www.zandvoortpromotie.euwww.zandvoortpromotie.eu

30 nov.
   Feest

20
08

FUN & GAMES  BIOSCOOP  CASINO

www.hotelzuiderbad.nl

www.poleposition.nl

Automobielen
023-5730519

ABAABA
0 8 7

Kilometerteller Certificaat

Nationale Auto Pas

WWW.TRADE-ARD.NL

Haltestraat 45
ZANDVOORT

KAASHUIS

A S t a t e o f H a p p i n e s s

Haltestraat 26 * Zandvoort * 023-5712524

DOOR HET HELE CENTRUM

www.zandvoortpromotie.euwww.zandvoortpromotie.eu

30 nov.
   Feest

20
08

FUN & GAMES  BIOSCOOP  CASINO

www.hotelzuiderbad.nl

www.poleposition.nl

Automobielen
023-5730519

ABAABA
0 8 7

Kilometerteller Certificaat

Nationale Auto Pas

WWW.TRADE-ARD.NL

Haltestraat 45
ZANDVOORT

KAASHUIS

A S t a t e o f H a p p i n e s s

Haltestraat 26 * Zandvoort * 023-5712524

DOOR HET HELE CENTRUM

www.zandvoortpromotie.euwww.zandvoortpromotie.eu

30 nov.
   Feest

20
08

FUN & GAMES  BIOSCOOP  CASINO

www.hotelzuiderbad.nl

www.poleposition.nl

Automobielen
023-5730519

ABAABA
0 8 7

Kilometerteller Certificaat

Nationale Auto Pas

WWW.TRADE-ARD.NL

Haltestraat 45
ZANDVOORT

KAASHUIS

A S t a t e o f H a p p i n e s s

Haltestraat 26 * Zandvoort * 023-5712524

DOOR HET HELE CENTRUM

www.zandvoortpromotie.euwww.zandvoortpromotie.eu

30 nov.
   Feest

20
08

www.hotelzuiderbad.nl

Voorgerechten:

Prijs p.p. € 37.50. A la carte is ook mogelijk!

Natuurlijk hebben we voor de kids ook 
een lekker kindermenu € 9.50

Tijdig reserveren gewenst, bel naar 023-5712102.
1e Kerstdag zijn wij gesloten.

Wilt u gebruik maken of informatie hebben over ons seniorenmenu  
kunt u contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer  

of kijken op www.harocamo.nl. Van 30 november tot en 
met 4 december zijn wij geopend van 16.00 tot 21.00.

Carpaccio

************

Koud vistrio

************

Gamba’s 

van de grill

Tiramisu

************

Profiterolles

************

Koffie met 

likeur

Warm vistrio

************

Ossenhaaspuntjes

************
Varkenshaas-

medaillons
Keus uit diverse sausen 

zoals,Maderasaus, 
pepersaus, stroganoffsaus 

Hoofdgerechten: Nagerechten:

GLAS
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 48 - 2009

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 47 en de ver-
dere in week  47 door het college genomen besluiten zijn 48 
vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie 
en op de website. 

Wijkspreekuur Noord vanavond: donderdag 26 november
De gemeente Zandvoort wil graag van inwoners weten wat zij 
van de openbare ruimte vinden. Zijn er zaken die beter kunnen? 
U bent van harte welkom op het spreekuur in gebouw Pluspunt, 
van 19.00 tot 20.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig; de kof-
fie staat klaar.

Verkiezing Gemeenteraad 2010

AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING  
BOVEN KANDIDATENLIJST.
Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente 
Zandvoort kan een politieke groepering, die een vereniging is 
met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding 
niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van 
de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het 
centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding 
waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld 
(niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in 
te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de 
leden van de raad van de gemeente Zandvoort op woensdag 3 
maart 2010 wenst te laten registreren moet een verzoek daar-
toe uiterlijk op maandag 7 december 2009 schriftelijk worden 
gedaan bij het centraal stembureau.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van honderdtwaalf 
euro en vijftig eurocent worden overgemaakt op een daartoe 
bestemde rekening van de gemeente. Degene die de betaling 
verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een 
geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de 
waarborgsom terugbetaald.
Bij het verzoek moeten worden overgelegd:
a. en afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de 
vereniging zijn opgenomen;
b. een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken;
c. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
d. een verklaring van de politieke groepering houdende aanwij-
zing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde 
bij het centraal stembureau.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften be-
treffende de registratie van een politieke groepering worden 
verstrekt door Bureau verkiezingen, Swaluëstraat 2.

Mandaat
Het mandaat voor het verlenen van een uitwegvergunning aan 
het afdelingshoofd OB wordt ingetrokken. Dit mandaat wordt 
verleend aan het afdelingshoofd VH. 

Aanwijzing toezichthouder Bouw- en Woningtoezicht
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort, res-

pectievelijk de burgemeester van de gemeente Zandvoort, ieder 
voor zover het hun c.q. zijn bevoegdheden betreft hebben beslo-
ten de recent aangestelde inspecteur bouw, en woningtoezicht 
van de werkeenheid Handhaving, bekend bij de personeelsadmi-
nistratie van de gemeente Zandvoort, aan te wijzen als toezicht-
houder voor de Woningwet, Algemene plaatselijke verordening, 
Afvalstoffenverordening, Bomenverordening, Marktverordening, 
Parkeerverordening, Brandbeveiligingsverordening, Monumen-
tenwet, Huisvestingswet, Wet op de Ruimtelijke Ordening, de 
Wet milieubeheer en de Wet op de Kansspelen.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Boulevard Barnaart, plaatsen seizoensgebonden strandpavil-
joen, ingekomen 16 november 2009, 2009-212Rv.
- Wilhelminaweg 8, sloop aanbouw, garage en bergingen, inge-
komen 17 november 2009, 2009-213S.
- Boulevard Barnaart 27, plaatsen seizoensgebonden strandpa-
viljoen, ingekomen 17 november 2009, 2009-214Rv.
- Strandweg 4d, plaatsen seizoensgebonden strandpaviljoen, 
ingekomen 18 november 2009, 2009-216Rv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw ziens-
wijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt ma-
ken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het 
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan 
tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt 
afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat 
u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of 
vrijstelling worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en 
pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Tervisielegging ontwerpbesluiten
Monumentenvergunning artikel 11 van de monumentenwet
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens om 
een monumentenvergunning te verlenen voor het:

- plaatsen van een kunstwerk op het perceel Groot Bentveld 1-6 
te Bentveld.
- veranderen van een tuinmuur in een hek op het perceel Groot 
Bentveld 1-6 te Bentveld.

Voormelde aanvragen met de conceptbesluiten liggen met 
ingang van gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie 
van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder 
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek 
van uw brief “zienswijze”
te vermelden.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- Hogeweg 68a, één conifeer in de achtertuin, veroorzaakt veel 

overlast, zaaknr:2009-5969
- Brederodestraat 1b, 2 iepen, bomen veroorzaken veel overlast, 
met herplantplicht, zaaknr:2009-5075
- Kostverlorenstraat 63, 4 coniferen + 1 hulst in de achtertuin, 
coniferen zijn bruin, zaaknr:2009-5714

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een 
dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie 
van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Leeuwerikenstraat 12-16, verwijderen asbesthoudend materi-
aal, verzonden 17 november 2009, 2009-186S.

Verkeersbesluit Feestmarkt 2009
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten 
om op zondag 29 november 2009 gedurende de Feestmarkt 
2009 in het centrum van Zandvoort: 

1. over te gaan tot de plaatsing van dranghekken voorzien van 
retroflecterend materiaal inclusief de borden conform model 
C01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-
tekens 1990 op de volgende locaties: 
- in de Achterweg om verkeer richting de Haltestraat tegen 
te gaan;
- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuw-
straat;
- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Kanaalweg direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Willemstraat direct ten westen van de Prinsesseweg;
- in de Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Oosterstraat direct ten noorden van de Prinsesseweg;
- in de Schoolstraat direct te noorden van de Louis Davidsstraat;
- in de Schoolstraat direct te oosten van de Haltestraat;
- in de Prinsesseweg direct ten westen van de Koninginneweg;
- in de Cornelis Slegersstraat direct te noorden van de Hogeweg;
- in de Grote Krocht direct ten Noorden van de Hogeweg;
- in de Oranjestraat direct ten noorden van de Hogeweg;
- in de Pakveldstraat direct ten oosten van de Swaluëstraat;
- in de Kleine Krocht direct ten oosten van de Swaluëstraat;

2. op woensdag 25 november 2009 de borden E01 (Verboden 
te parkeren) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990 met onderbord “zondag a.s.” te plaatsen 
op de locatie van Zomermarkt 2009 om zodoende de locatie 
vrij te houden van geparkeerde auto’s;`

3. vergunningshouders voor de desbetreffende wegen de mo-
gelijkheid te geven te kunnen parkeren op het De Fauvage-
plein vanaf zaterdag 28 november 20.00 uur tot maandag 30 
november 12.00 uur;

Het woningaanbod van de nieuwe makelaar voor Zandvoort e.o.:

Gelijkvloers wonen in het centrum van Zandvoort?
Swaluëstraat 17B   Vraagprijs € 229.500,00 k.k.

Modern appartement met een balkon op het zuidwesten!
Doctor C.A. Gerkestraat 41B   Vraagprijs € 239.000,00 k.k.

Op zoek naar een ideale gezinswoning?
Bilderdijkstraat 7   Vraagprijs € 272.000,00 k.k.

Comfortabel wonen met een extra inkomstenbron?
Brederodestraat 68   Vraagprijs € 465.000,00 k.k.

Karakteristieke verandawoning met diepe tuin en garage!
Haarlemmerstraat 33   Vraagprijs € 489.000,00 k.k.

Meer informatie over deze woningen is o.a. te vinden op 
funda.nl, vbo.nl en natuurlijk ook op trendmark.nl.

U bent altijd van harte welkom voor een vrijblijvende bezichtiging!

Bel 023-5734712 of stuur een e-mail naar info@trendmark.nl

Flexibel
Enthousiast
Klantgericht
Persoonlijk

Alle  Zandvoortse Sinterklazen opgelet!
Heeft u al een origineel 
Sinterklaascadeau?

2010

Nu exclusief te koop bij
Bruna Balkenende op de Grote Krocht:

DE ZANDVOORT KALENDER 2010
‘Zandvoort vanuit de lucht’

De Zandvoortse fotograaf Chris Schotanus heeft dit jaar een 
wel heel speciaal Sinterklaas cadeau voor u samengesteld. 

Een kalender met 13 verschillende luchtfoto’s van Zandvoort, 
gemaakt door de Zandvoortse fotograaf Chris Schotanus. 
Er zijn twee verschillende uitvoeringen op A3 formaat, een 
‘liggende’ waarop de foto’s goed groot uitkomen en een 
‘staande’ waarop ruimte is om bijvoorbeeld afspraken te noteren. 

Voor slechts € 17,95 heeft u een zeer bijzonder cadeau gevonden!

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Het complex van SV Zand-
voort bestaat uit 4 grasvel-
den, 1 kunstgrasveld en 11 
kleedkamers, met daarbo-
ven het clubhuis. Vier van 
de velden, waaronder het 
kunstgrasveld, zijn voor-
zien van een lichtinstalla-
tie. Op dit moment heeft SV 
Zandvoort ruim 600 leden, 
waarvan ca. 320 jeugdleden 
en ca. 50 zaalvoetballeden.

Dit seizoen speelt het eerste 

Het jeugdjudo is immens 
populair. Regelmatig be-
zoeken de judotoppers uit 
Haarlem deze lessen om de 
Zandvoortse jeugd te enthou-
siasmeren. Kenamju is een 
dynamisch bedrijf, waarbij de 
sporters centraal staan. Het is 
belangrijk dat die zich op hun 
gemak voelen. Of je nu oud, 
jong, dik, dun, lang, kort, man 

zaterdagelftal in de 
2e klasse A en het 
eerste zondagelftal 
in de 5e klasse D. De 
zaterdagafdeling 
heeft 7 elftallen en 
de zondagafdeling 
2. De zaalvoetba-
lafdeling heeft 5 

seniorenteams waarvan er 
4 in de veteranencompeti-
tie spelen. Zij spelen al hun 
wedstrijden in de Korverhal 
in Zandvoort.

Meisjesvoetbal in de lift
Het meisjesvoetbal in 
Zand  voort is in een stroom -
versnelling gekomen maar 
voor meer ent housiaste 
meiden is altijd plek.  
De jeugdafdeling be-
slaat: 1 A-junioren elftal, 

of vrouw bent is voor Kenamju 
niet belangrijk. Voor de direc-
tie en medewerkers is ieder-
een gelijk. Ze proberen dan ook 
net iets meer van een sporter 
te weten dan alleen maar een 
naam. Zo worden mensen 
ook enthousiast om te komen 
sporten. 

Onderhand biedt Kenamju 20 

Voetballen doe je bij SV Zandvoort Judoles bij Kenamju
3 B-junioren elftallen, 
3 C-junioren elftallen, 
3 D-pupillen elftallen, 1 
meisjes A-elftal, 1 meisjes 
C-zevental, 7 E-pupillen 
teams waarvan 1 meisjes, 
7 F-pupillen teams en er 
zijn ongeveer 40 puppies 
die op een speelse manier 
met voetbal vertrouwd 
gemaakt worden en geen 
competitie spelen. Alle 
jeugdcategorieën worden 
getraind door ervaren, ge-
diplomeerde trainers.

Het is niet alleen voetbal 
dat de klok slaat bij SV 
Zandvoort. Jaarlijks zijn er 
een aantal clubavonden 
voor leden. De karaoke-
avond en de voetbalquiz 
worden goed bezocht. 
Meer informatie over SV 
Zandvoort vindt u op de 
website: www.svzand-
voort.nl.

verschillende sporten aan in 
het sportcentrum. Die kun-
nen worden ondergebracht in 
drie hoofdgroepen: budo (alle 
vechtsporten), aerobics (be-
wegen op muziek) en fitness 
(werken met gewichten en 
cardioapparatuur). Spinning 
is een activiteit die een grote 
vlucht heeft genomen. Lekker 
op een opzwepende beat he-
lemaal uit je dak kunt gaan. 
Verder wordt er veel aandacht 
besteed aan 55+ gymnastiek, 
medisch fitness (revalidatie) 
en willen ze natuurlijk de 
jeugd aan het sporten heb-
ben. 

Overdag zijn er zelfs speci-
ale uren met kinderopvang.  
Kenamju is 7 dagen per week 
geopend (dus ook op zondag!). 
Bent u enthousiast gewor-
den? Bel dan voor informatie 
023-5715829 of kijk op www.
kenamju.nl.

SV Zandvoort is in mei 1999 ontstaan na een fusie tussen 
Zandvoortmeeuwen en Zandvoort ‘75 en bestond dit jaar dus 
10 jaar. Het is de enige voetbalvereniging van Zandvoort.

Sinds 1948 kunt u bij sportcentrum Kenamju terecht. De club 
bestaat dus al meer dan 60 jaar. De huidige twee sportcen-
tra zijn uitgegroeid tot veel meer dan alleen een judoclub. 
Kenamju is een begrip, niet alleen in Nederland maar zelfs 
over de hele wereld!

Meisjesvoetbal staat in de belangstelling

Jeugdjudo bij Kenamju
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Paul v.d. Oord aan de bal

Ron de Jong

Lions heren hebben eerste verlies
alleen aan zichzelf te wijten

Kleine nederlaag SV Zandvoort Wisseling koppositie Driebanden

basketbal - heren

zaalvoetbal biljarten

Het herenteam van The Lions heeft de eerste nederlaag 
van dit seizoen geleden. Zaterdagavond waren het de re-
serves van de Helderse club Noordkop, waarvan het eerste 
team in de eredivisie speelt, met 96-91 de baas over onze 
plaatsgenoten. Noordkop 2 stond tot zaterdag op de op 
één na laatste plaats in de rayonklasse 3.

Strijd is wat de zaalvoetballers van Zandvoort leveren, maar het geluk is niet altijd met 
de dappere strijders. Afgelopen vrijdag was er in de Korverhal weer veel strijd te zien van 
onze plaatsgenoten. Tegenstander Kennemerland had het moeilijk, maar trok uiteindelijk 
toch de winst naar zich toe.

Zandvoort begon ongecon-
centreerd en gemakzuchtig 
aan de wedstrijd tegen een 
team dat 3 ex-eredivisiespe-
lers in de gelederen heeft. 
Misschien is dat er wel in-
geslopen door het gebrek 
aan een coach, die niets 
anders te doen heeft dan 
coachen. Nu moet Marvin 
Martina zijn gedachten bij 
zowel het spel als de coa-
ching houden en dat kan 
wel eens mis gaan. 

De slappe start van het 
Zandvoortse team werd 
dan ook direct door de 
gastheren afgestraft. Ver-
dedigend klopte er niet 

Afgelopen zaterdag vond de 
5e ronde van het Driebanden 
kampioenschap plaats in 
café Oomstee. Ron de Jong 

veel van en het eerste kwart 
werd afgesloten bij een 36-
20 stand. Het zou uiteinde-
lijk de nekkenbreker voor 
Lions worden. de volgende 
drie kwarten werden alle-
maal door Lions gewonnen 
maar met te weinig verschil 
om de 16 punten in te lopen 
en alsnog de wedstrijd te 
winnen.

Robert ten Pierik reageerde 
teleurgesteld: “Spelen met 
zo’n grote achterstand was 
een nieuwe ervaring voor 
ons team. Het voelde als-
of we niet goed speelden 
terwijl we toch behoorlijk 
in zijn gelopen. Dus afge-

had een slechte avond en is 
daardoor niet langer de lei-
der van het klassement. Rob 
Tan wist in zijn partij beter 

zien van het slechte eerste 
kwart viel het al met al erg 
mee. Er lag te veel druk op 
ons om te snel in te wil-
len lopen en te laten zien 
waarom wij toch die kam-
pioenskandidaat zijn. Naar 
mijn mening werd het ge-
mis van een coach duide-
lijk zichtbaar tijdens een 
wedstrijd als deze. Helaas 
hebben we als team niet 
voor elkaar kunnen krijgen 
om alle 16 punten van het 
1e kwart in te lopen.” 

Omdat concurrent Early 
Bird wel wist te winnen van 
US 4 (87-54) staat Lions nu 
op een tweede plaats op 
de ranglijst. Komende za-
terdag komt Akrides 4 op 
visite in de Korver Sporthal. 
De wedstrijd zal om 20.15 
uur beginnen. Topscores bij 
Lions: Paul Wessels: 33 pun-
ten; Marvin Martina: 20 en 
Ron van der Meij: 12.

Doelpuntenmakers van 
de Zandvoortse kant wa-
ren Ismael El Bakkali, Stein 
Stobbelaar, Paul van der Oort 
en Paul Smit. De Zand voort-
ers wilden hun huid zo duur 
mogelijk verkopen en deden 
dat ook. Van Zandvoortse 
zijde werd door goed com-
binatiespel de tegenstander 

Sportcafé Zandvoort
Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart   
 Notarissen
Vrijehuizenmarkt.nl
VVV Zandvoort
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…
Zandvoort Optiek

Sinterklaasactie:
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Café Koper
Corry’s Kaashoek
De Salon
Elvitaal
Hema Zandvoort
Kroon Mode
Lavogue
Mobiele Poets Centrale
Music Store
Rosarito 
Salade Service
Shanna’s Shoe 
 Repair & Leatherwear

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 48

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. 
Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen 
wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

behoorlijk onder druk gezet, 
maar Kennemerland had de 
factor geluk aan hun kant.

De Haarlemmers openden 
de score. Daarna kwam Zand  - 
voort voortdurend op ge lijke 
hoogte. In de laatste zes mi-
nuten bij een 4-4 stand wist 
Kennemerland 4-5 te maken. 

Hoewel een mooie aanval 
van Stobbelaar en El Bakkali 
in de slotfase bijna voor de 
gelijkmaker zorgde, capitu-
leerden de Zandvoorters pas 
eigenlijk in de laatste secon-
den en werd de strijd met 5-7 
verloren. Door deze uitslag 
blijft SV Zandvoort in de 
derde klasse hekkensluiter.

te scoren en neemt de lei-
ding over. Komende zaterdag 
wordt de 6e ronde gespeeld 
in café Alex.

Annelies Conijn met beker

Sportclub S.C. Unicum ’73 verdeelt prijzen
nieuw unicum

Vorige week woensdag werden door Sportclub Unicum de 
prijzen verdeeld. De trouwe deelnemersgroep en de super-
trouwe vrijwilligers waren bijeen gekomen om de vele prij-
zen van het afgelopen seizoen feestelijk te verdelen. Een 
jaarlijks ritueel waarnaar vele sporters van ‘Jeu de Boules’ en 
‘Tennis over net’ elke keer weer met spanning naar uitkijken. 

Gerard Schilpzand (Jeu 
de Boules) en Gerard Bor 
(Tennis over net) verdeel-
den de gewonnen bekers 
en prachtige herinneringen 
onder de sportieve deelne-
mers. Beide roemden de vele 
vrijwilligers (20) die vooral 
bij Jeu de Boules zo’n ge-
weldige bijdrage leverden. 
Altijd zijn er genoeg aan-
wezig om het spelplezier 
van de Unicum-deelnemers 
optimaal te laten zijn. Die 
vrijwilligers doen dat al 
vele jaren en willen niet af-
haken. Toch zouden nieuwe 
vrijwilligers meer dan wel-
kom zijn om de druk op die 
trouwe vrijwilligers iets te 
verminderen. 

Rolstoeler Bas van der Peet,  
voorzitter van S.C. Unicum 
’73, eiste bij het rolstoelten-
nis de eerste plaats op met 
1225 punten. Annelies Conijn 
werd met 202 punten uitge-
roepen tot de beste jeu de 

boule-speelster. Maar ook 
zo’n twintig andere spe-
lers en speelsters mochten 
imposante prijzen in ont-
vangst nemen. Een geani-
meerde bijeenkomst met 
een hapje en drankje waarin 
vrijwilligers en deelnemers 
genoten van de grote waar-
dering voor de door hen ge-
leverde prestaties. 

Erelijst Jeu de Boules:
1. An nel ies Conijn (202 pun-
ten), 2. Mar cello Mauras 
(172), 3. Peter de Jager (155), 
4. Johan van Doorn (151), 5. 
Klaas Ent hoven (142), 6. Kees 
Roelofsen (134), 7. Nanny 
Huis (104). 
Erelijst rolstoeltennis: 
1. Bas van der Peet (1225 
punten), 2. Klaas Enthoven 
(1190), 3. Cedric Baumulle 
(1187), 4. Marcello Mauras 
(1160), 5. Ingeborg van 
Westen (627), 6. Jaques 
Glasbergen (570), 7. Eric 
Gnodder (400).    

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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5 237 11Actueel Actueel Cultuur Sport
Feestmarkt gered
door waterig
zonnetje

Reünie Zeskamp
en Spel zonder
grenzen

Tentoonstelling
Emmy van Vrij
berghe de Coningh

Voetballers krijgen
te weinig in
stormwedstrijd

5e jaargang • week 49
3 december 2009
Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

De Mannetjes
Zandvoorter
van het Jaar

‘Onze stem gaat naar 
Sinterklaas ’

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 49: 
• Wit of bruin stokbrood € 1,50
• Heel Tijgerwit € 1,75
 
week 50: 
• Kerststol 
met of zonder spijs € 5,95
• Knip wit of Bruin € 1,75

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

 van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

“Zin in Kunst en Cultuur: 
Zin in Zandvoort!”

De beleidsvisie kunst en cultuur 20102020 
is voor inspraak vrijgegeven. 

vervolg op pagina 3

Vorige week woensdag boog de commissie Planning & 
Control zich over de door het college voorgestelde lege
skosten voor de bouwvergunningen van de strandpavil
joens. Na een discussie van bijna 2 uur was de commissie 
nog steeds zeer verdeeld. Toch zal de voorgestelde veran
dering van de Legesverordening 2009 als bespreekstuk 
naar de komende raadsvergadering gaan.

Direct al in het eerste ter
mijn kreeg wethouder 
Wilfred Tates een spervuur 
van vragen over zich heen. 
Vrijwel iedereen viel over 
de opbouw van de lege
skosten, een discussie over 
geen bouwvergunning was 
er nauwelijks. Hanneke Mel 
van de strandpachtersver
eniging en een tweetal 
van haar collega’s hadden 
al aangegeven dat er een 
zekere rechtsongelijkheid 
zou ontstaan als de ver
ordening zo zou worden 
vastgesteld. Als men een 
bouwvergunning nodig 
heeft buiten het strand, 
zijn de leges een bepaald 
percentage van de bouw
kosten. De strandpachters 
echter moeten een prijs per 
m2 betalen, ingegeven door 
het feit dat zij een project
matige behandeling krij

gen die vrij kostbaar is. 

Wethouder Tates bena
drukte na de eerste termijn 
dat het college ervan over
tuigd is dat er een eerlijke 
prijs per m2, € 10, wordt 
voorgesteld. Ook zei hij dat 
de periode waarover be
taald moet worden in de 
wet is vastgelegd: maxi
maal 10 jaar. Wat er daarna 
kan gebeuren kan hij bij be
nadering niet zeggen. Tates 
zei ook dat er nu al 30 van 
de 36 strandpachters een 
bouwvergunning hebben 
aangevraagd. “Ze zijn er 
dus wel van doordrongen 
dat het belangrijk is”, zei 
hij. Dat is ook nodig om de 
streefdatum van 1 februari 
te kunnen halen.

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Let op!
Nog 3 dagen uitverkoop 

bij SEA OPTIEK!
Alle 2009monturen nu 
slechts €15, per stuk!*
Zaterdag 5 december 

is de laatste dag!
*bij gelijktijdige 

aankoop van glazen

Ieder jaar spelen de leerkrachten van de Zandvoortse basisscholen en het Wim Gerten
bach College, ter ere van Sinterklaas, een toneelstuk. Onder regie van Gerda Reinders 
is het de meesters en juffen ook dit jaar weer gelukt om een zeer vermakelijk toneel
stuk neer te zetten.

In 4 opvoeringen konden 
alle leerlingen van de Zand
voortse basisscholen ken
nismaken met boer Manus, 
boerin Mijntje, boeren
knecht Ot, het boerenmeisje 
Sientje en hun lotgenoten 
die op jacht moesten naar 
een pony. De 5e opvoering, 
zoals te doen gebruikelijk 
op de vrijdagavond, was be
stemd voor genodigden en 
kende een iets aangepaste 
tekst.

Op de boerderij van boer 
Manus (Ab Reinders) en boe
rin Mijntje (Conny Kramer) 
wordt niet meer zoveel ge

Applaus voor de cast en medewerkers

Legeskosten strand nog 
steeds niet duidelijk

werkt door de knecht Ot 
(Gerard van Diemen) en 
Sientje (Anja van de Koekelt), 
omdat de boer in de ban is 
gekomen van de beeldscho
ne zigeunerin Rosalita (Rian 
van der Mije). Zij heeft hem 
gezegd dat hij een koning 
is en hij gedraagt zich daar 
ook naar. Ondertussen zijn 
haar vriendinnen, gespeeld 
door Thea van der Woerd, 
Carla Went, Barbara Ottho 
en Yvonne Naayer, de boer
derij aan het afstropen naar 
voedsel. De boer heeft onder 
andere zijn paarden geruild 
voor de toverpony Pepita, 
een glansrol van Guus van 

Dee. Hier ontstaan uiter
aard doldwaze dingen door 
die uiteindelijk weer worden 
opgelost.

En zoals het in de theater
wereld een gegeven is dat 
een slechte generale repe
titie, waarin voornamelijk 
souffleuse Syliva Holstein 
de hoofdrol speelde, een 
goede uitvoering geeft, was 
dat in Zandvoort niet anders. 
‘Jacht op een pony’ is leuk, 
werd vlot gespeeld en is ui
termate geschikt voor kinde
ren. Echter ook de volwasse
nen konden er vrijdagavond 
schaterend om lachen.

Zeer vermakelijk Sinterklaastoneel5 december
pakjesavond!!

Wie wordt Zandvoorter van het jaar?

Stem nu! zie pagina 7
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Eerste termijn
Als de gemeente een per
centage over de bouwkosten 
zou berekenen, die door een 
groot aantal aanvragers op 
nul wordt gezet, komt de ge
meente er niet uit. Zij vraagt 
nu aan de raad de verordening 
vast te stellen en een krediet 
om de kosten tot de vergun
ningverlening te kunnen be
talen. Fred Paap (VVD) sprak 
van “gelegenheidswetgeving’ 
en wil geen onderscheid in de 
tarifering. “Ik ben een groot 
voorstander van het gelijk
heidsprincipe, voorzitter”, zei 
Paap. GertJan Bluijs (CDA) 
wilde graag van de wethou
der weten of er op het strand 
sprake is van bouwkosten of 
van opbouwkosten. Bruno 
Bouberg Wilson (OPZ) viel 
over de hoogte van de leges: 
“Volgens Vereniging Eigen 
Huis staat Zandvoort voor 
wat betreft de leges voor een 
bouwvergunning in de top 
tien van Nederland. Ik vraag 

mij af waarom. Rekenen wij 
zoveel of kost het elders min
der?” Pim Kuijken (PvdA) vond 
ook dat de periode waarover 
de leges betaald moeten wor
den niet duidelijk genoeg vast 
ligt. Wat gebeurt er daarna? 
Wat gebeurt er als er tussen
tijds een schotje wordt ver
plaatst of een overkapping er
bij komt? Allemaal vragen die 
bij de commissieleden leefden.

Tweede termijn 
Bruno Bouberg Wilson vroeg 
zich af of de uitgangspunten 
van de gemeente aangaande 
leges wel toegepast waren. 
Zandvoort wil dat leges kos
tendekkend zijn. Fred Paap 
wilde ook graag weten of de 
toetsing van de vergunningen 
wel extern moet gebeuren. 
“Het is regulier werk en dus 
krijgen we daar geld uit het 
Gemeentefonds voor. Ik wil 
dus geen verschillende tarie
ven en ook wil ik geen krediet 

geven voor de uitvoering, al 
komt het geld terug”, gaf hij 
als zijn mening. Kuijken was 
het, na de beantwoording van 
Tates, nu wel met het college 
eens: “Het wordt hoog tijd dat 
hier een punt achter gezet 
wordt. Het duurt veel te lang. 
We moeten door. Ik vind € 10 
per m2 een uitstekend tarief.” 
De sociaaldemocraat kreeg 
steun van Cees van Deursen 
(GL). Uiteindelijk concludeer
de voorzitter Eg Poster, nadat 
de meeste fracties aangaven 
het intern nog eens te wil
len bespreken, dat het stuk 
niet als hamerstuk naar de 
raad kan. Bluijs en Fred Paap 
wilden het zelfs terugstu
ren omdat het nog niet rijp 
voor besluitvorming zou zijn. 
Hierna verwachtte Tates dat 
de vergunningverlening nu 
volgens de richtlijnen van de 
Legesverordening 2009 zal ge
schieden “en dat kost meer”. 
De raad heeft nu het laatste 
woord. Of niet?

Het meest gezongen sinter
klaasliedje is ‘zie de maan 
schijnt door de bomen’, aldus 
een artikel in een landelijke 
krant. Maar volgens mij, als 
‘Sinterklaas deskundige’, is 
dit een foute melding. Vanaf 
mijn 17e jaar zit ik al ‘in de 
kinderen’. Via onderwijs, bij 
kleuter en peuterklassen. 
Ook via echtgenoot met onze 
eigen kinderen. Eenmaal per 
jaar speelden ze fanatiek 
Sinterklaas en zwarte Piet. 
Het hele huis stond op zijn 
kop. Want papa moest door 
ons worden aangekleed als 
waardige Sint. Het Sintenpak 
was gemaakt door mijn 
schoonmoeder. Met een ech
te, fluwelen mantel. Ook Piet 
moest worden geschminkt. 
Het Pietenpak, ook gemaakt 
door schoonmama, voorzich
tig aangetrokken. Daarna gin
gen ze gezamenlijk naar di
verse families. Járen hebben 
ze het volgehouden. Tot ple
zier van velen. Nóg steeds vier 
ik met heel veel kleine hum
meltjes deze oud Hollandse 
traditie. Twee a drie weken 
van te voren wordt er ijverig 
geoefend. Ze zingen uit volle 
borst. En wat is het aller, al
lerbekendste lied? Geloof me 
of niet, het is… Sinterklaas 
kapoentje. ‘Gooi wat in mijn 
schoentje/ laarsje. Dank U 
Sinterklaasje’. Diverse moder
ne variaties maken de peu
ters ervan. Zoals ‘Sinterklaas 
kapoentje. Geef Piet eens een 
zoentje’. Een ander joch, 3 jaar, 
maakte het helemaal mooi. 
Hij zong niet ‘Gooi wat in mijn 
laarsje’ maar ‘Gooi wat in 
mijn UGGS’! Als je niet weet 
wat UGGS zijn, dan ga je niet 
mee in deze tijd. Want UGGS 
en CROCS horen erbij als de 
mijter bij Sinterklaas. Alle gek
heid op een stokje. Laten we 
dit leuke feest blijven vieren. 
Met gewoon een KRUIS op 
de mijter. Je laat Sint 
toch ook niet met een 
baret op lopen? En ik? 
Ik zet mijn UGGS bij 
de kachel. Maar of er 
iets in komt? Ik geloof 
van niet! 

cartoon

Sinterklaas 
kapoentje
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

dankbetuiging

burgerlijke stand
21 november  - 27 november 2009

Geboren:
Sienna Helena, dochter van: van Dijk, Marvin en: Mussche, 
Marianne Helena.
Lukas, zoon van: Koper, Robin en: Huijbers, Simone Michelle.
Iris Suzanne, dochter van: Laarman, Peter Alexander en: van 
der Palen, Suzanne Theodora Petronella.
Lars Maarten Hendrik, zoon van: Paap, Hendrik Adriaan en: 
Nederpelt, Brigitte Cornelia Johanna.

Ondertrouwd: 
de Ruijter, Robert Adriaan en : de Croon, Angela.

Overleden :
van Soolingen, Willem ,oud 88 jaar.
van Zeijl, Evelijn, oud 80 jaar.
Bieze, Wouter Erik, oud 85 jaar.
Schaap geb. Bannink, Hennij, oud 89 jaar.
Dijksterhuis, Antonius Lambertus Maria, oud 63 jaar.
Kooper geb. Korpershoek, Sophia Maria, oud 84 jaar.

Nr. 1 VVD-lijst ontstemd over artikel 

Onthulling kunstwerk 

winkelcentrum Nieuw Noord

Naar aanleiding van het voorpagina artikel van vorige week, over de verkiezingslijsten 
van de VVD en OPZ, ontving de redactie van deze krant een reactie van Wilfred Tates. 
Over de opmerking “Hij heeft het nu zo weten om te draaien dat niet beoogd lijsttrekker 
Belinda Göransson op één staat maar hijzelf”, was de tijdens een besloten partijvergade
ring gekozen VVDlijsttrekker nogal ontstemd. 

Vrijdag 4 december om 15.00 uur zal op het plein van 
winkelcentrum Nieuw Noord het beeld ‘This ain’t John
ny Doe’ van Marlène Sjerps onthuld worden. Sjerps 
maakte het beeld in opdracht van de gemeente en de 
directie van de Vomar Voordeelmarkt. John Badhoe, een 
bewoner van een van de appartementen naast Plus
punt zal, geassisteerd door wethouder Gert Toonen en 
Hans Westra namens de hoofddirectie van de Vomar, het 
beeld onthullen. 

Volgens Tates, die dus nu 
op nummer 1 staat van de 
VVDlijst voor de gemeen
teraadsverkiezingen van 
maart 2010, is de melding 
over het aantal getelde 
stemmen, een verschil van 2 

Met de sloop van de oude 
supermarkt en de bouw van 
de Vomar Voordeelmarkt 
werd in 2003 een start 
gemaakt met de vernieu
wing van Nieuw Noord. 
De gemeente en de Vomar 
hadden destijds afgespro
ken dat er op het plein 
voor de Vomar een kunst
werk geplaatst zou worden. 
Hiervoor werden 3 kunste
naars benaderd om een 
ontwerp te maken. Zij heb
ben een voorstel ingediend 
waarop door de inwoners 
van Zandvoort gestemd 
kon worden. Massaal werd 
gekozen voor het ontwerp 

met Belinda Göransson, ook 
niet correct. Het is voor de 
redactie niet mogelijk om op 
eigen waarneming te oor
delen. Omdat de stemming 
tijdens een besloten verga
dering plaatsvond, heeft de 

‘This ain’t Johnny Doe’, ‘Het 
is niet Jantje Doorsnee’, van 
Marlène Sjerps. Het beeld 
is in brons en wordt op een 
hardstenen voetstuk ge
plaatst.

Sjerps: “Beelden zijn een 
vorm van communicatie. 
Ik heb daarom gedacht de 
gehandicapte bewoners 
van het complex aan het 
plein onder de aandacht 
van de bezoekers van het 
winkelcentrum te bren
gen. ‘This ain’t Johnny Doe’ 
is een hommage aan John 
Badhoe, en met hem, de ge
handicapten van de wereld.

dec
w a t e r
Hoog Laag Hoog HoogLaag

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

03.45
-
-
-
-
-
-
-

03
04
05
06
07
08
09
10

1 1 . 5 5
00.30
00.57
01.46
02.26
03.04
04.16
06.10

1 5 . 5 7
04.27
0 5.1 5
06.05
06.55
07.52
08.49
06.56

-
12 .30
1 3 . 1 0
1 3 . 5 2
14. 46
1 5. 2 9
1 6 . 3 5
1 7. 5 0

-
16.42
1 7. 2 5
1 8 . 1 5
19.09
20.16
2 1 . 2 5
22.30

waterstanden

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06  460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2  2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40  Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 061139 1478 • www.zvoverspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

KomenDe ZonDAG 

Protestantse gem. Zandvoort,
 Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, 
Grote Krocht
www.aapparochies.nl
10.30 uur Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur Mevr. M. Holt

kerkdiensten 

De overweldigende belangstelling en deelneming welke 
u ons heeft betoond na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze dierbare moeder en mijn dochter

Corrie Halderman - Dubbis

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost welke ons 
dit heeft gegeven. 
Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te schrijven, 
betuigen wij u op deze wijze onze welgemeende dank.

Albert
Edwin en Greta
Ronald
A.A. Dubbis-Geluk

Zandvoort, december 2009 

Lieve papa,

Je was de liefste vader van de hele wereld. 
Ik hou van je.
Bedankt voor alles. 

Sonja

PA

Je stem niet meer kunnen horen
Je glimlach niet meer gezien

Beide nooit uit mijn hart verloren
Pa ik mis je nog steeds

Eugenie

H.J. van Soest
8 december 1994  8 december 2009

redactie weergegeven wat 
is aangedragen door leden 
van de VVD. Wie het dichtst 
bij de waarheid zit zullen 
alleen de VVDleden weten 
die aanwezig waren bij de 
vergadering. 

SpotlightS

Hoera!

Tristan
is geboren

Zoon van Hein en Francis,
broertje van Chris.

Kleinzoon van Anneke en Marjo,
neefje van Patricia, Bob en Hugo.

We zijn allemaal erg blij
met deze prachtige jongen!

Karien 50

4 december

Alles over de regionale brandweer 
Brandweer Kennemerland heeft een nieuwe website: www.brandweerkennemerland.nl. 
Naast algemene informatie, staat op deze site ook alles over brandveiligheid in huis, o.a. 
tijdens het klussen. Voor de jeugd is er informatie voor spreekbeurten over bijvoorbeeld 
de geschiedenis van de brandweer. 

Naast de landelijke informa
tie over de brandweer, heeft 
informatie uit de regio Ken
nemerland op de nieuwe 
website een eigen plaats 
gekregen. Denk hierbij aan 
de adresgegevens van alle 
posten, het werven van per
soneel, nieuwsberichten en 
uiteraard de veiligheids
keten Proactie, Preventie, 
Preparatie, Repressie en 

Nazorg. Tenslotte zorgen de 
foto’s uit de regio ervoor dat 
de website een eigen uitstra
ling heeft.

Historie regionaal korps
Het regionaal Brand weer
korps Kennemerland bestaat 
sinds 1 juli 2008 en telt ruim 
850 medewerkers. Door het 
samengaan van plaatselijke 
korpsen is de efficiency en 

slagkracht van de brandweer 
groter, en daarmee de veilig
heid van de burger. Voorheen 
werd brandweerhulp gebo
den binnen de gemeente
lijke grenzen. Nu worden de 
brandweereenheden inge
zet die het snelst ter plaat
se kunnen zijn. Brandweer 
Kennemerland is onderdeel 
van de Veiligheidsregio Ken
nemerland (VRK).



4

Zandvoortse Courant • nummer 48 • 26 november 2009

5

Volgende week valt hij weer in de bus, de Afvalwijzer 2010. Alles wat u 

wilt weten over afval in één oogopslag beschikbaar. U weet dan weer 

wat u wanneer en waar kunt aanbieden. En, u bent ook weer helemaal 

op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van afval-

scheiding in het nieuwe jaar. Zo gaat Zandvoort ook plastic gescheiden 

inzamelen. Ook leest u over successen van het afgelopen jaar. Het goed 

en gescheiden aanbieden van afval voorkomt zwervend afval op straat 

en het onnodig verbranden van afval. Alle twee dus manieren voor u 

om een bijdrage te leveren aan een schonere woonomgeving, die ook 

steeds gezonder wordt. Doordat u nadenkt over wat u weggooit en hoe 

u dit doet, helpt u ons Zandvoort mooi en schoon te houden. Bedankt! 

Als u de Afvalwijzer niet ontvangt volgende week, neem dan contact 

op met de Centrale Balie (023 - 5740200), u krijgt deze dan alsnog 

toegestuurd.

Zandvoort Schoon!?: Afvalwijzer 2010

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

den per email naar: fiets
pad@zandvoort.nl 
of per post naar het 
gemeentehuis t.a.v. 
Wim Bekenman.

Google earth
Van M. van de Horn 
ontvingen we een 
tip. “Enige tijd ge
leden maakten 

jullie in oog en oor melding 
van de Googleauto die in 
Zandvoort gesignaleerd 
was. Inmiddels staan de 
foto’s nu op Google Earth. 
Maar helaas missen er 
nogal wat straten en zijn 
sommige opnames ken
nelijk op de grofvuil op
haaldag gemaakt (zie de 
Potgieterstraat). De straten 
worden danig ontsiert door 
de troep die we kwijt wil
len. Al met al wel leuk om 
zo door Zandvoort heen te 
lopen.”

Zandvoortse 
valt in de prijzen
Onze plaatsgenoot Toet v.d. 
Mije heeft tijdens de uitzen
ding van de Postcodeloterij 
Miljoenenjacht op 29 no
vember jongstleden bij RTL4 
een mooie prijs gewonnen. 
Zij mocht € 10.000 na af
loop weer mee terug naar 
Zandvoort nemen. Zij won 
dit bedrag als studioprijs. 
“Hier ben ik erg blij mee 
en ga er iets leuks mee 
doen!”, was het nuchtere 
commentaar. Namens de 
Zandvoortse Courant van 
harte proficiat!

1e prijs voor film
Dank zij de steun van veel 
Zandvoorters is in de jaren 
2006 tot en met 2008 het 
orgel van de Protestantse 
k e r k  g e r e s t a u r e e r d . 
Plaatsgenoot Fred Boeré 
heeft over deze restauratie 
een videofilm gemaakt, wel
ke nu in de prijzen is geval
len. Met de titel Cantilena 
is de film op 19 april 2009 

getoond tijdens het jaar
lijkse Filmgala van de 
Federatie van Audiovisuele 
Amateurs NH ’63. De jury 
heeft de film van Fred 
Boeré bekroond met de 
eerste prijs. Indirect zijn 
daarmee ook de vele do
nateurs, sponsors, hulp
verleners en vrijwilligers 
en het resultaat van de 
orgelrestauratie in het 
zonnetje gezet. De jury 
noemt Cantilena “een 
boeiende film, die aan
geeft dat het orgel door 
de restauratie in uiterlijk 
en klank als herrezen te
voorschijn is gekomen”. 
Belangstellenden kun
nen de DVD met de be
kroonde film voor € 12,50 
kopen bij Pieter Joustra, 
penningmeester van de 
Stichting Restauratie 
Knipscheerorgel. Meer info  
mpf.joustra@zonnet.nl.

Misset’s Horeca
Met rode konen van trots 
loopt Maaike Koper en 
haar medewerkers in café 
Koper rond omdat het 
klassieke café wordt ver
meld bij de aanraders, de 
runneruplijst, van de Café 
Top 100 verkiezing 2010. 
In deze verkiezing worden 
cafés uit het hele land 
door mystery guests be
zocht en gewaardeerd. In 
het rapport staat: “Zowel 
toerist als inwoner moge 
zich gelukkig prijzen met 
zo’n authentiek café. Er 
is altijd wat te doen en 
bovendien wordt er goed 
gewerkt. Alleen de waard 
al, Maaike Koper. Haar 
persoonlijkheid, gedre
venheid, vakmanschap en 
permanente strijd voor 
kwaliteit in de cafésector 
zijn prijzenswaardig.” En 
hoewel Koper niet de top 
100 heeft gehaald is het 
commentaar van de jury 
lovend en een dikke pluim 
voor de hele crew!

Bomen blijven staan

Vaak lees je in de gemeen
telijke advertentie dat er 
weer bomen worden ge
kapt maar zelden staat er 
dat een kapvergunning is 
geweigerd. Mede door de 
handtekeningactie van 
Teun Vastenhouw worden 
de acht monumentale ie
pen in de Koninginneweg 
niet gekapt.

Prijsvraag fietspad
Naar aanleiding van het 
artikel vorige week over 
het H.M. Weller fietspad 
hebben diverse mensen 
gereageerd, allemaal met 
leuke namen voor het 
fietspad. Een daarvan is 
Olivier van Tetterode. Hij 
zou het geweldig vinden 
als het fietspad naar zijn 
vader Edo van Tetterode 
werd benoemd. “Want als 
promotor heeft Edo voor 
Zandvoort veel gedaan. 
Te denken valt aan Loeres 
uitreikingen, FlyAway, het 
carnaval, het Joods monu
ment en in de politiek als 
voorzitter van de VVD en 
natuurlijk zijn pogingen 
om van Zandvoort een 
‘beeldig’ dorp te maken. 
Vlakbij de ingang van het 
te vernoemen fietspad is 
de historische plaats waar 
in 1962 zijn ‘paaseiland
beeld’ was aangespoeld. 
Verder heeft Edo bij de 
zuidduinen in de jaren 
’80 en ’90 zijn kleurrijke 
vliegerfestijnen georgani
seerd”, aldus zoon Olivier. 
De namen moeten, met 
motivatie, voor 10 decem
ber 2009 ingediend wor

Ondanks een miezerig regentje in de ochtend was de feestmarkt afgelopen zondag weer 
erg gezellig. De organisatie had zijn best gedaan en er waren voor jong en oud diverse 
leuke attracties aanwezig. Ook de markstandhouders verdienen een pluim vanwege hun 
doorzettingsvermogen. 

De schaatsbaan op het Gasthuisplein

Sinterklaas trok weer een hoop belangstelling

De schaapskudde liep ook over de markt

Waterig zonnetje verwarmt natte feestmarkt

door Nel Kerkman 

Met het wisselen van de 
wacht heeft organisator 
Alex Willemse het mooie 
weer van Ferry ‘mooi weer
tje’ Verbruggen kennelijk niet 
overgenomen. Wel was de op
zet van de markt als vanouds 
met veel attracties zoals een 
draaimolen voor de kinderen 
en een clown die met een 
trommel de vrolijkheid ver
hoogde. 

Het hoogtepunt was natuur
lijk het bezoek van Sinterklaas. 
Hij werd begeleid door een 
pietenorkest en een waterig 
zonnetje. Vooral de acroba
tische Pieten op hun stelten 
trokken veel bekijks. De ijsbaan 
op het Gasthuisplein en de 
kudde schapen met schaap
herder Regina waren leuke 
blikvangers. De 19 aanwezige 

schapen maken deel uit van 
een kudde van 100 Veluwse 
schapen die in het Nationaal 
Park Zuid Kennemerland gra
zen. Hun taak daar is om de 
Amerikaanse vogelkers bin
nen de perken te houden. 

Hoewel de markt door de 
weersomstandigheden min
der kramen had, zat de stem
ming er goed in. De groots 
opgezette markten zijn niet 
meer weg te denken uit het 
Zandvoortse. 

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478 of mail: info@zvoverspreiders.nl

Menu 1
Amuse

Kreeft en Alaska King Crab
Salade van kreeft en gegrilde King Crab met 
een vinaigrette van paprika coulis en tomaat.

vissoep
Lichte gebonden vissoep 

met Hollandse garnalen.

Spoom
Citroen sorbetijs met champagne

noordzeetong en Langoustines
Op de graat gegaarde tongfilet 

met gebakken langoustines, zeekraal
met een saus van limoen en boter.

Reebok
Gegrilde Reebok met gewokte groenten 

en een saus van Morilles.

(OPTIOneeL)
Vacherin Mont D’or

Poire au Sabayon

Menu 2
Amuse

Vogelnestje met Patrijs
Met Kadaiyf gesponnen vogelnestje 

geserveerd met patrijs.

Wildbouillon
Heldere wildbouillon.

Spoom
Citroen sorbetijs met champagne

Alaska King Krab en Kreeft
In een jus van boter en limoen gewokte King 

Krab met Gegrilde kreeft, spinazie 
en verse pasta.

Reebok
Gegrilde Reebok met gewokte groenten en 

een saus van Morilles.

(OPTIOneeL) 
Vacherin Mont D’or

Poire au Sabayon

Haltestraat 26 - Zandvoort
023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

Adverteren voor de kerstdagen?
Bel Letty en vraag naar de 

speciale actietarieven: 064342 9783

BY CHRIS KUIN

1e Kerstdag geopend, 2e Kerstdag gesloten

Kerstmenu Hugoos 2009
Amuse
iii

Canneloni van huisgerookte zalm met spinazie en eendenlever
iii

Dubbel getrokken wildbouillon met
 fijne tuinkruiden en bospaddenstoelen

iii
Gebakken coquilles St. Jacques met kreeftensaus

iii
Spoom van Champagne en citroensorbet ijs

iii
Kalfshaas met een jus van rode wijn en kastanjechampignons*

of
Hertenbiefstuk met een wildjus van armagnac en oesterzwammen *

iii
Duo van huisgemaakte brownie en chocolade mousse

iii
Koffie met friandises

€ 72,50
*Gelieve uw keuze uiterlijk drie dagen van te voren door te geven

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort

023-5736680

Zondag 6 december 
v.a. 15.00 uur

Gezellige pepernotenmix. 

Neem uw goedbedoelde, edoch volledig overbodige 
cadeautje mee en zoek iemand om mee te ruilen. 

Gezellige muziek, bisschopswijn en een stamppotje.

Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort 
Jeroen en Bart Schuitenmaker Tel.: 023-8223780
Maandag en dinsdag gesloten.

Kerstmenu 2009 à € 74,50
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Zandvoorter 

van het Jaar 2009 

Mijn keuze voor de Zandvoorter 
van het Jaar 2009 is:

1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam inzender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uw adres/postcode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon of email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Graag meld ik mij aan om aanwezig te zijn bij de uitreiking 
op 5 januari met  . . . . . . . .  personen / buffet  . . . . . . . .  personen

Jury Zandvoorter van het Jaar
Kleine Krocht 2
2042 JN Zandvoort

De nieuwe makelaar voor Zandvoort e.o.
Neem vrijblijvend contact op via 0235734712 

of kijk op 

www.trendmark.nl
Brederodestraat 140 – 2042 BL  Zandvoort 

Flexibel
Enthousiast
Klantgericht
Persoonlijk

evenementen agenda

4 Sinterklaasfeest  Riche aan zee, 18.0020.00 uur

4 Kreeft en Sinterklaas  Mollie en Co, 
 aanvang 18.00 uur

4 Oomstee jazz  Cheerful Fruitflies, 
aanvang 21.00 uur

7 Pepernotenmix en ruilbeurs  ’t Wapen 
van Zandvoort, aanvang 15.00 uur

8 Postzegelclub  Clubavond in Pluspunt, 
 aanvang 19.00 uur

13 Rommelmarkt  Kerstmarkt in De Krocht,
 10.00  16.00 uur

16 Kerstzang  ANBO koor “Voor Anker” 
in De Krocht, aanvang 14.30 uur

18 Oomstee jazz  Lils Macintosch Band, 
 aanvang 21.00 uur

19 Sprookjeswandeling  centrum van Zandvoort,
 18.0020.30 uur

19 Kerstmarkt  op het Gasthuisplein

20 Kerstconcert  Kerstsamenzang in 
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

 december

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Geslaagde reünie ‘Zeskampers’

Bekendmaking in Sunparks

Oude tijden herleefden vorige week donderdagavond. 
Een groep van bijna 50 Zandvoorters, die onze gemeente 
ooit vertegenwoordigden in het destijds populaire natio
nale spelprogramma ‘Zeskamp’ en de internationale versie 
daarvan het ‘Spel zonder Grenzen’, kwam tijdens een reü
nie bijeen in hotel Faber.

Op 5 januari zal in Sunparks de Zandvoorter van het Jaar 
bekend worden gemaakt. Dit zal omgeven worden door 
een heel programma en afgesloten worden met een speci
aal ‘Zandvoort buffet’ in restaurant Sharky’s van Sunparks. 
Als u de bekendmaking wilt bijwonen kunt u dit aangeven 
op het stembriefje (of per email). Er is slechts een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar, dus wie het eerst komt… 

De reünisten kwamen bijeen in hotel Faber

De grootste groep werd ge
vormd door de deelnemers 
uit de jaren ‘72 en ‘73. Van de 
negen gemeenten die in 1972 
deelnamen aan de Zeskamp, 
wist Zandvoort door te drin
gen tot de finale waardoor zij 
mochten deelnemen aan Spel 
zonder Grenzen. Daarvoor trok 
Zandvoort zelfs een keer naar 
het Franse Chartres waar een 

Als gast wordt u tussen 
17.00 en 17.30 uur van har
te welkom geheten in The 
Beach Factory van Sunparks, 
waarbij drankjes en hap
jes worden geserveerd. Een 
live band met muziek zal de 
feestvreugde nog verhogen. 
Precies om 18.00 uur zal bur
gemeester Niek Meijer de 
‘Zandvoorter van het Jaar 
2009’ bekendmaken tijdens 

plaats in de internationale fi
nale werd bereikt. Eén ronde 
van Spel zonder Grenzen werd 
toen op ons Circuit gehouden.

Live op tv
In de finale, die in 1973 werd 
gehouden in de Leidse Groen
oordhal, eindigde Zandvoort 
in  de middenmoot. De tech
nische leiding was in de vak

kundige handen van Dick 
van der  Nulft, Fekke Boukes, 
Wim Buchel sr. en Dries 
Zonneveld. Vele trainingen 
werden destijds afgelegd om 
in de verschillende ronden 
die Zeskamp telde goed voor 
de dag te komen. De recht
streekse tvuitzendingen op 
zaterdagavond zorgden er 
destijds voor dat de straten 
van Zandvoort leeg waren. 
Bussen vol supporters trok
ken het land in en de rest 
zat aan de tv gekluisterd om 
ademloos de commentaren 
van Barend Barendse en Dick 
Passchier te volgen.

Boedapest
In 1997, toen de TROS de orga
nisatie had overgenomen van 
de NCRV, nam de gemeente 
Zandvoort nog een keer deel 
aan Spel zonder Grenzen. Ook 
de jongere generatie toonde 
zich een waardig vertegen
woordiger van Zandvoort. Zij 
stonden onder leiding van 
Louis Schuurman, de man 

die ook deelnam in 1972 en 
1973 en later bij de NCRV 
Zeskamporganisatie betrok
ken was. In de opzet van 1997 
hoefde Zandvoort slechts 
een keer in actie te komen. 
In de Hongaarse hoofd
stad Boedapest, behaalde 
Zandvoort niet alleen de eer
ste plaats, ook de positieve 
uitstraling van het gezelschap 
trok de aandacht. 

Donderdagavond was het 
een weerzien met een lach 
en een traan. Een lach bij 
de ludieke momenten en 
een traan om de personen 
die helaas niet meer onder 
ons zijn, maar wel de revue 
passeerden. De door Marcel 
Meijer en Teun Vastenhouw 
uitstekend verzorgde avond 
werden de hapjes en drankjes 
beschikbaar gesteld door een 
aantal sponsors en de muziek 
werd verzorgd door Greet 
Vastenhouw (accordeon) en 
Louis Schuurman op zijn be
faamde viool.

het officiële gedeelte. Daarna 
kunt u onder het genot van 
een drankje tot circa 19.30 
uur gratis gebruikmaken van 
minigolf, bowlen of de dart
banen. Aansluitend zal het 
hiernaast omschreven buffet 
in Sharky’s worden geopend. 
Voor dit buffet, dat slechts  
€ 19,50 (exclusief drankjes) 
per persoon kost, dient u zich 
wel van tevoren in te schrijven. 

Heldere groentesoep
met gehaktballetjes en omeletreepjes

•••
Petites Hors d’Oeuvres:

Combinatie van Hollandse garnalen 
en zoete rode grapefruit

Gerookte heilbot op een aspic van rode bietjes
met Spaanse aardappeltortilla

Gemarineerde rundercarpaccio 
met een tapenade van zongedroogde tomaatjes

Krabvlees en olijven op een chutney van mango en papaja

Tamme eendenham met verse vijgen

Gamba’s in sesamzaad en geserveerd met verse zeekraal
•••

Aan het buffet getrancheerde entrecote
met rode wijnsaus en sjalotjes

Roulette van zalm en Atlantische tongfilet
op verse bospeen met waterkerssaus

Groene asperges
Jonge Hollandse spruitjes

Diverse aardappelgarnituren
•••

Salade van vers fruit

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
  Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

De boeketten piet
heeft zijn best gedaan!

Specialist voor al uw bloemwerken.

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

KERSTMENU:

Brasserie restaurant Harocamo - Kerkstraat 14 

Voorgerechten:

Prijs p.p. € 37.50. A la carte is ook mogelijk!

Natuurlijk hebben we voor de kids ook 
een lekker kindermenu € 9.50

Tijdig reserveren gewenst, bel naar 0235712102.
1e Kerstdag zijn wij gesloten.

Wilt u gebruik maken of informatie hebben over ons seniorenmenu  
kunt u contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer  
of kijken op www.harocamo.nl. Van 30 november tot en met 

4 december zijn wij geopend van 16.00 tot 21.00 uur.

Carpaccio

************

Koud vistrio

************

Gamba’s 

van de grill

Tiramisu

************

Profiterolles

************

Koffie met 

likeur

Warm vistrio

************

Ossenhaaspuntjes

************
Varkenshaas-

medaillons
Keus uit diverse sausen 

zoals,Maderasaus, 
pepersaus, stroganoffsaus 

Hoofdgerechten: Nagerechten:

Kerst verwen-actie
Met de Kerst wilt u er toch ook stralend uitzien!

Hema Zandvoort biedt u deze gelegenheid aan op 
donderdag 10 en donderdag 17 december 2009

Gratis mini-gezichtsbehandeling
door onze schoonheidsspecialiste Manuela

Kom langs in de winkel en 
maak vast een afspraak

Alleen in Hema Zandvoort

Raadhuisplein 1 
2042 LR  Zandvoort

 
Zandvoort

Dr. J.G. Mezgerstraat 135 

Hoe werkt Bieden en wonen?
1) Bezichtig de woning
2) Inschrijven bij 
 Greeven Makelaardij
3) U ontvangt een inlogcode
4) De internetverkoop 
 bij opbod start
5) U koopt uw droomhuis voor 
 een transparante prijs!!

ZATERDAG 12 DECEMBER A.S. VAN 11.00 – 13.00 UUR 
OPEN HUIS. U BENT VAN HARTE WELKOM!!

Greeven Makelaardij o.g. 
Louis Davidsstraat 15 
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 02357 39 234 
www.greevenmakelaardij.nl

ROYAAL en LUXE 4kamer PENTHOUSE, groot circa 
140m2, gelegen op de 3 etage en tevens hoogste 
met een fraai uitzicht. Het biedt u alle woonconform 
door de zeer ruime living met het zonnige terras op 
het zuid oosten, de 3 slaap kamers, de masterbad
kamer, de gastenbadkamer en de berging in de  
onderbouw. Tevens is er een dubbele garage sepa
raat te koop. Vanzelf sprekend beschikt het complex 
over een LIFT. Het ligt nabij het centrum, 
het NSstation en op loopafstand van het strand.

Bijzonderheden:
 Fraai, ruim appartement met mooi uitzicht, 
 groot ca. 140m2 excl.terras;
 Gelegen op de hoogste etage, dus géén bovenburen;
 Op loopafstand van het strand gelegen;
 Geheel voorzien van dubbel glas;
 Vraagprijs garageboxen € 27.500,= p.s.; 
 Servicekosten €  285,53 per maand, bouwjaar 1990;
 Zie voor digitale plattegronden en meer informatie  
 www.greevenmakelaardij.nl.

OPEN HUIS:
Zaterdag 12 december a.s. van 11:00 tot 13:00 uur
UNIEKE KANS: De internetverkoop bij opbod vindt plaats op DONDER
DAG 17 DECEMBER van 17.00 TOT 18.00 UUR via Bieden en Wonen.

oude vraagprijs: 
€  439.000 = k.k.
nieuwe vAnAFPrIJS: 
€ 349.000,= k.k.  

UNI
EKE

 

KAN
S!

Marianne Rebel Klaas Koper Leo Miezenbeek Ben ZonneveldRob BossinkIvo Lemmens
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door Erna Meijer

In deze tijd van het jaar volgen de feestelijke gelegenheden 
elkaar op. Vaak wordt er dan extra aandacht besteed aan 
passende kleding, zowel door de dames als voor de heren. 
Echter, vrouwen willen niet steeds met dezelfde outfit ge
zien worden en iedere keer iets nieuws kopen, is in vele ge
vallen wel erg begrotelijk, vooral in deze tijd. Dé oplossing 
hiervoor vindt u bij Paula Poelmann. Vijftien jaar geleden 
is zij gestart met de verhuur van cocktail en galakleding.

Paula: “Hoewel het concept 
wel nieuw in de regio was, 
geloofden de banken er niet 
in. Ik ben begonnen vanuit 
mijn huis in Haarlem. Dertien 
jaar geleden kwam dit pand 
in Bentveld vrij en ben ik hier 
naartoe verhuisd. Het mooi
ste van mijn werk vind ik nog 
steeds het adviseren en men
sen op hun gemak stellen.” 

Haar collectie galajurken, 
van maat 34 tot en met 52, 
heeft beslist een eigen stijl 
die mensen uit het hele 
land aanspreekt. Poelmann: 
“Ik heb heel goede leveran
ciers, alles wat ik inkoop 
is nieuw en komt meestel 
uit Engeland of Amerika. 
Natuurlijk komt het geregeld 
voor dat er iets aangepast 
moet worden, bijvoorbeeld 
de lengte. Daarvoor  heb ik 
een heel goede coupeuse, 
Adri uit Zandvoort. Uiteraard 
is dat bij de prijs inbegrepen. 
De maximale huurprijs be
draagt € 95 per jurk, inclu
sief accessoires als (lange) 
handschoenen, tasje, shawls 
en sieraden. Wel vraag ik een 
borg van € 100. Daar heb ik 
heel goede ervaringen mee, 
want in al die jaren is het 
gelukkig slechts twee keer 
voorgekomen dat ik deze 

Paula’s Cocktailkleding 
Verhuur

daadwerkelijk moest inhou
den.”

Niet alleen in de december
maand wordt kleding ver
huurd. Veel bedrijven geven 
feesten, al of niet met een 
bepaald (kleuren)thema. 
Paula let er zelfs op dat niet 
twee vrouwen met dezelfde 
jurk op een feest komen! Een 
goede tip: bedrijven kunnen 
bij haar voor hun perso
neel ook een voucher voor 
verhuur kopen. Voor eind
examenfeesten kunnen de 
jonge meisjes zich heerlijk 
een dagje als prinses voelen, 
maar ook de steeds populair
der wordende cruises ‘verei
sen’ meerdere avondkleding. 
Natuurlijk kunnen ook de 
heren bij Paula terecht. Een 
smoking, inclusief hemd, 
strik en manchetknopen, 
kost € 65 en een heel mooie 
kwaliteit jacquet huurt u 
voor € 89. Lengte en kwart
maten lopen van 42 t/m 64.

Bij Paula’s kunt u eveneens 
terecht voor kledingrepara
tie en cleaningservice (depot 
Palthe). Zandvoortselaan 371, 
Bentveld. Tel. 0235242474. 
Meer informatie en ope
ningstijden vindt u op www.
paulas.nl. 

Het Nationaal Park ZuidKennemerland (NPZK) organiseer
de op 26 november jl. in bezoekerscentrum De Zandwaaier 
te Overveen haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Onge
veer honderd aanwezige bezoekers en vrijwilligers bezoch
ten de bijeenkomst. Het belangrijkste onderwerp van de 
avond was het recroduct. 

Sinds december 2008 is het aantal klachten over toename 
van de damherten toegenomen. Met de winter 2009 in 
zicht gaan de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Noord
wijk en Noordwijkerhout gezamenlijk de strijd aan tegen 
de eventuele overlast. 

Animatie van Ecoduct Zandvoortselaan | Foto: Natuurbelang AWD

Zaterdagnacht liepen de herten door de Dr. de Visserstraat

Discussie over recroduct nog lang niet voorbij

Gekrakeel om damherten

van Landgoed Elswout door 
stadsecoloog Dik Vonk.

Veel vragen
De laatste bijeenkomst over 
het recroduct was 8 maan
den geleden. Er waren dan 
ook veel onbeantwoorde 
vragen bij het publiek. 
Vanuit de zaal kwamen 
kritische vragen over de 
opheffing van stiltegebie
den in de directe omgeving 
van het beoogde recroduct, 

ter informatie aan het college 
van Amsterdam gestuurd om 
maatregelen te nemen tegen 
de overlast van herten. Echter, 
Amsterdam vindt het op dit 
moment niet van belang om 
met de gemeenten te over
leggen omdat men met de 
provincies Noord en Zuid
Holland een compleet beeld 
van de overlast in de gehele 
regio wil maken. De provincies 
Noord en ZuidHolland gaan 

door Nel Kerkman

Aan het begin van de avond 
introduceerde Jacqueline 
Groen van het NPZK de nieu
we promotiefilm over het re
croduct/ natuurbrug Zand
poort (Zand voortselaan) 
waarin voorstanders van het 
recroduct de grote voorde
len roemden. Daarna was 
er een presentatie over 
een onderzoek van KNNV 
Haarlem naar de natuur 

door Nel Kerkman

Hoewel niet is bewezen dat 
de dieren afkomstig zijn uit 
de Amsterdamse Water
leidingduinen (AWD) willen 
de gemeenten met de eige
naar van de AWD in gesprek 
om maatregelen te nemen 
tegen de overlast.  Het col
lege van Bloemendaal heeft 
in juni 2009 een brief, mede 
ondertekend door Zandvoort, 

SINTERKLAAS

IS IN ZANDVOORT

AANBEVOLEN DOOR

Ook het verwijderen van krassen op uw autolak, 
vlekken op de bekleding & (hardnekkige) nare luchtjes in uw auto,

kunt u aan ons toevertrouwen.
Wij maken ùw trouwe beestje weer als nieuw !!!

 vraag ons om een gunstige offerte voor uw specifieke wensen
www.mobiele-poets-centrale.nl/ info@mobiele-poets-centrale.nl/

023-8880275/ 06-42452535/ Potgieterstraat 13,  Zandvoort   

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Blijvende actie!
Bij elke game aankoop

 boven de € 40,- 
nu altijd 5 euro korting!

Actie alleen geldig 
bij Music Store Zandvoort

Clubcard korting extra ook geldig

T/m vrijdag 4 december
extra lang geopend tot 21.00 uur!

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

Bij ons bent u 
aan het juiste adres

voor al uw 
schoenreparaties.

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

2+1
gratis

20,00

“Heerlijk avondje 
is gekomen”

Naar wat lekkers op zoek? 

Kom dan even naar de Kaashoek!

Bij aankoop van 
twee soorten Franse kaas, 

een stokbrood cadeau.

Heerlijke “Pieten noten mix”
 250 gram € 2,95

 
Hier zit u ook goed voor 

huisgemaakte salades en soepen.

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

RUSSISCH EI
HUZARENSALADE

DIVERSE VIS SALADES
AARDAPPELSALADE
WALDORFSALADE
PARTY HAPJES.

DE HELE MAAND DECEMBER:
KERST BESTELLEN T/M  23 DEC
OUD EN NIEUW BESTELLEN 
T/M 30 DECEMBER

VOOR INFO EN BESTELLING 
BELT U : 06-47358357
E-mail: saladeservice@hotmail.com
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zoals de Stokmansberg 
(AWD) en Koningshof (Na
tuurmonumenten). Tevens 
wilden men weten wat de 
provincie gaat doen aan 
de problemen met moun
tainbikes op terrein van het 
NPZK. De provincie gaf aan 
daarvan op de hoogte te 
zijn en beraadt zich verder 
op adequate maatregelen. 
Op vragen hoe de financie
ring van het recroduct over 
de Zeeweg tot stand moet 
komen, antwoordde de pro
vincie dat men ermee bezig 
is. Echter, er kon nog geen 
duidelijke termijn worden 
aangegeven.

Fietsbrug
Kees Piël van stichting Na
tuurbelang AWD deelde 
aan het begin van de 
avond een pamflet uit met 
citaten uit het Alterra
rapport 2005. Het rapport 
laat weinig heel van de 
ecologische noodzaak voor 
een natuurbrug. De pro
vincie buigt in een recent 
verschenen  startnotitie 
‘Realisatie Natuurbrug over 

begin december gezamenlijk 
met Amsterdam bestuurlijk in 
overleg over deze problema
tiek.

Wel of geen beheerjacht
Zowel in het Nationaal Park 
Zuid Kennemerland (NPZK) als 
in de AWD bevinden zich dam
herten en reeën. De dieren zijn 
beschermd door (inter)natio
nale verdragen, wetgeving 
en beleid. Alleen hanteert na
tuurgebied van NPZK (3800 
ha.) wel een populatiebeheer 
en de AWD (3400 ha.) niet. De 
gezamenlijke gemeenten heb
ben weinig mogelijkheden om 
de overlast door wild te be
perken en stellen Amsterdam 
mogelijke oplossingen voor. 
Dat zouden kunnen zijn fau
nabeheer door middel van 
jacht, vangen, anticonceptie, 
verjagen, plaatsen van wild
werende hekken, borden en 
wildspiegels. De aanleg van 
de natuurbrug is volgens het 
NPZK overigens geen oplos
sing voor het probleem.

de Zandvoortselaan’  deze 
zinnen uit het rapport om 
naar een stellingname die 
juist de noodzaak van een 
natuurbrug zou aantonen. 
De grote angst dat het be
oogde fietspad het begin is 
van een netwerk van fiets
paden door de AWD werd 
tegengesproken door wet
houder Marten Bierman. 
Hij gaf aan dat Zandvoort 
in ieder geval geen fiets
paden dwars door de 
Waterleidingduinen wil 
aanleggen. Dat de tegen
standers nog niet overtuigd 
zijn, bleek toen tijdens de 
verklaring van Bierman een 
aantal van de actievoerders 
van stichting Natuurbelang 
AWD een spandoek aan 
de zaal toonden met de 
tekst ‘NATUURBRUG = 
FIETSBRUG’. 

Na een pittige discussie 
verklaarde voorzitter Frieda 
van DiepenOost van het 
NPZK dat er zeker nog een 
vervolg zal komen om vra
gen over het recroduct te 
kunnen stellen.

Alterra rapport
Ondertussen heeft de Partij 
voor de Dieren (PvdD) het 
goedgekeurde faunabeheer
plan van de provincie Noord
Holland laten onderzoeken 
door Alterra. In het fauna
beheerplan staat het beleid 
voor bestrijding van schade 
door in het wild levende die
ren tot 2014 en op basis daar
van moeten jaarlijks circa 80 
damherten worden gedood. 
De PvdD vindt dat de nood
zaak daarvoor eerst moet 
worden aangetoond. Uit een 
onafhankelijke onderzoek 
door het kennisinstituut voor 
de groene ruimte Alterra, blijkt 
dat de aangegeven getallen in 
het beheerplan niet kloppen. 

Hoewel er nog genoeg knop
pen, twijgen en gras in de 
duinen aanwezig zijn, gaat de 
zoektocht van de jonge dam
herten buiten hun terrein ge
woon door. Niet naar overheer
lijke viooltjes maar misschien 
naar een nieuw leefgebied? 
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C U L T U U R
Kinderboek Gerard Delft
fantasierijk en spannend 

Veelzijdig talent: 
Emmy van Vrijberghe de Coningh

Inloopochtend genealogie en 
dorpsgeschiedenis van Zandvoort

Met zijn 10e boek ‘Willem Wolf en de Luchtridders’ is Ge
rard Delft er weer goed in geslaagd om met veel fantasie 
en humor de lezers te boeien. In het kinderboek, bedoeld 
voor lezers vanaf 9 jaar, heeft Tineke van de Stelt de ka
rakters van de personen grappig geïllustreerd. Het boek is 
makkelijk te lezen en, heel belangrijk voor deze leeftijdsca
tegorie, het is beslist niet kinderachtig.

Het veelzijdige en uiterst artistieke werk van Emmy van Vrij
berghe de Coningh (19471992) was aanleiding tot de nieuwe 
tentoonstelling in het Zandvoorts Museum. De tentoonstel
ling duurt van 12 december 2009 tot en met 7 februari 2010.

Op 21 november werd in samenwerking met de Nederlandse 
Genealogie Vereniging afdeling Kennemerland de eerste in
loopochtend voor onderzoek naar de genealogie en dorpsge
schiedenis van Zandvoort georganiseerd in het Zandvoorts 
Museum. De aanwezige deskundigen hielpen de eerste geïn
teresseerden op weg om hun vragen te beantwoorden.  

Gerard Delft

 Emmy van Vrijberghe de Coningh

| Foto: Rob Bossink

Samen op zoek naar vroeger

Onder het pseudoniem 
Gerard Delft schreef Zand
voorter Gerard van de Laar, 
onderwijzer van beroep, tal 
van kinderboeken. Zijn car
rière als auteur begon bij de 
uitgaven van een dichten
bundel. Pas daarna begon 
hij voor jonge kinderen te 
schrijven. Zijn laatste twee 
boeken ‘De Draak van Kristal’ 
en ‘Het zwaard van Kristal’, 
qua leeftijd bedoeld vanaf 11 
jaar, waren al zeer succesvol. 

De tentoonstelling met 
Emmy’s unieke Zandvoortse 
dorpsgezichten, architec
tuurstudies, publicaties, 
streekdrachten, affiches, 
bomschuiten en vrij werk, 
is mede dankzij de inzet van 
verschillende bruikleenge
vers uit Zandvoort en om
geving tot stand gekomen.

Cultureel 
Centrum Zandvoort
Na de lerarenopleiding aan 

Willem Wolf 
en de Luchtridders
Het verhaal speelt zich af in 
het grote Lommerbos waar 
Willem Wolf in een keurig 
huisje woont. Willem is een 
behulpzame wolf en zorgt 
goed voor zijn medebewo
ners van het bos. Echter op 
een dag wordt het rustige 
leventje verstoort. Mevrouw 
Dra wil met haar hond Bulle 
in Lommer wonen en eigen
lijk het liefst in het huisje 

de Rietveld Academie en de 
studie bouwkunde aan de 
HTS, waar de Zandvoortse 
architect Chris Wagenaar 
haar tijdens haar studie 
begeleidde, bleef Emmy in 
contact met Wagenaar. Zij 
maakte talloze architectuur
studies en werkte boven
dien met Wagenaar aan de 
restauratie en verbouwing 
van het voormalige Oude 
Mannen en Vrouwenhuis 
aan de Swaluëstraat, wat 
later het Cultureel Centrum 
Zandvoort werd en nu het 
huidige Zand voorts mu
seum is. Op aanraden van 
Wagenaar nam zij in 1977 
de artistieke leiding van de 
culturele instelling op zich, 
aanvankelijk in dienst van 
de gelijknamige stichting 
en later in dienst van de 
gemeente Zandvoort. 

Artistiek begaafd
In de ruim 15 jaar waarin 
zij als directeur voor de 
culturele instelling werkte, 
ontwierp ze affiches, te

van Willem Wolf. Ze verzint 
allerlei middelen om de wol
ven te verjagen. De wolven 
vertrekken naar het Hoge 
Noorden, alleen Willem 
blijft. Eigenlijk is mevrouw 
Dra een heks en ze zet alles 
op alles om ook Willem weg 
te krijgen. Op een gegeven 
moment vlucht Willem sa
men met zijn nieuwe vrien
dinnetje Veertje. Ze nemen 
de inmiddels pratende hond 
Bulle mee die graag weer te
ruggetoverd wil worden als 
kater. Na vele avonturen in 
een circus en een griezelig 
hotel bedenken Willem en 
Veertje een geweldig plan 
om Lommer te verlossen van 
heks Dra en haar heksenzus
sen. Hoe hun dat lukt? Dat 
staat pas aan het eind van 
het spannende verhaal.

Titel: 
Willem Wolf en de luchtridders
Auteur: 
Gerard Delft
Illustraties: 
Tineke van der Stelt
Uitgever: 
de Vier Windstreken 
ISBN 978 90 5579 858 2 
Prijs: € 13,95  
(Te koop bij Bruna Balkende 
Zandvoort)

kende ze bomschuiten, 
dassen, knopen, Surinaamse 
hoofddoeken, badpakken en 
Nederlandse streekdrach
ten. Ze had een passie voor 
fotografie en verzamelde 
bovendien kostuums. Haar 
creativiteit kwam daarnaast 
prachtig tot uiting in haar 
vele, vaak zeer persoonlijke 
vrije creaties. Emmy kwam 
uit een artistiek gezin. Haar 
vader, Ernest Pieter van 
Vrijberghe de Coningh, was 
als (stem)acteur bekend on
der het pseudoniem Cruys 
Voorbergh. Ook haar broer 
Coen was acteur en tevens 
presentator, zanger, compo
nist en muziekproducent. 
Hij was zeer bekend als 
Johnnie Flodder in de te
levisieserie Flodder. Emmy 
overleed in 1992, tijdens de 
opening van een nieuwe 
tentoonstelling, aan een 
hartstilstand. Net zoals haar 
vader en broer.

De tentoonstelling is te be
zichtigen in het Zandvoorts 
Museum, geopend op 
woensdag t/m zondag, van 
13.00 tot 17.00 uur. Het mu
seum is gesloten op: 25, 26, 
31 december 2009 en 1 ja
nuari 2010.

De in de toekomst maande
lijks terugkerende ochtend is 
in het leven geroepen door 
historicus Leendert de Jong 
en is bedoeld voor iedereen 
die onderzoek wil doen naar 
de geschiedenis van voorva
deren, families, regio’s, straten 
en omstandigheden waarin 
mensen leefden. Bent u ook 
geïnteresseerd om familie
verhalen vast te leggen, dan 
bent u van harte welkom op 
de volgende inloopochtend 
in het Zandvoorts Museum, 
op 19 december van 10.00 
tot 13.00 uur. Vanaf 2010 zal 
iedere laatste zaterdag van 
de maand in het Zandvoorts 
Museum in het teken staan 
van uw geschiedenis in 
Zandvoort en omgeving.

STUDIO 118  LET’S DANCE
VOOR KIDS, JONGEREN EN VOLWASSENEN

 
SO YOU THINK YOU CAN DANCE GEZIEN? 

NIEUW..DOOR REMY VAN LOON HIPHOP BOYS 
9 T/M 12 JAAR 13/16 JAAR

PREBALLET- KLASSIEKBALLET - 
JAZZDANCE- STREETDANCE- HIPHOP

BEL VOOR GRATIS PROEFLES 
023 5712598/ 0650425028

STUDIO ADRES: FLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOORT

Tot Kerstmis ook weer
op dinsdag geopend!

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

Sint Nicolaas of kerstcadeau?

Uitgaven van het Genootschap Oud Zandvoort
Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Straatnamenboek 
van Zandvoort

nu in de aanbieding: € 9,95

Bekers met Zandvoortse 
afbeeldingen € 9,95

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
0235720480 / 0641374921
email: aacken@kpnmail.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Behang en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
 Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 0654 264 259 
Voor al uw behang, 

wit en schilders
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabelinternet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PCPRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Repit, 
to taal service voor

 computergebruikers. 
0235719666 of 
0644696001. 

Met garantie en KvK.
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 
0653498304 

www.tradeard.nl
.........................................................

Klussenbedrijf Rico. 
Voor al uw kleine klussen

 in en om het huis. 
Redelijke prijs. 

Voor info: 
061423 2051  

.........................................................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 
of 0648318230

.........................................................
Het Pakhuis 

een kring  loopwinkel waar 
van alles te koop is! 

Van serviezen en
 glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boeken. 
Kennemerweg 6 Zandvoort 

(voormalige TZB kantine) 
De winkel is geopend 

op donvrijzat 1017 uur. 
Info: 06  53693409

.........................................................
Beauty en Nailstudio 

Elisabeth 
Acryl kunstnagels € 27,50
New wimper extensions 

€ 27,50
tel. 0646005703 (nagels)
of 0625003145 (schoonh.)

Van Speijkstr. 1/50 
in Zandvoort

ZANDKORRELS
Gevraagd: 

Wie wil af en toe 
mijn hond uitlaten? 

Wegens ziekte gevraagd 
iemand die mijn

 12 jaar oude bouvier 
Senna wil uitlaten. 

Nu moet hij helaas af en 
toe het asiel in. Eventueel 

tegen een vergoeding. 
5719744, Femmy

.........................................................
God is liefde 

en Hij geneest 
nog steeds, ook in 

Zandvoort. Kijk naar de 
filmpjes op de site van 

het Huis van Gebed 
Zandvoort:

 www.gebedzandvoort.nl
 ........................................................

Per direct te huur: 
mooi modern appartement 

nabij zee. 110m2. 
T/m 06/2010,

 huur € 750,00 excl. p/mnd. 
Info 0621833439

.........................................................
Te koop: 

zeer mooie BMW 318i 
automaat. Bwjr. 1995. 

Technische staat perfect. 
Vaste prijs € 2250,. 
Tel. 063063 0542

.........................................................
Te koop: 

Prima JVC Televisie. 
Ø68 cm (28 inch). 

Prijs € 80,. Tel. 5716793
.........................................................

Te koop gevraagd: 
Nederlands Indië 

schilderijen of tekeningen. 
Inl. 0237431410

.........................................................
Acrylnagels. 

Speciale kerstaanbieding bij 
PrimeNails. Complete be
handeling € 29,50. Bel voor 
een afspraak: 0614719355

.........................................................
Te koop: 

3delig wandmeubel. 
Massief licht eiken, met tv 
kast, bar en verlichting. In 

zeer goede staat. Vraagprijs 
€ 175,. Tel. 064448 2669

 ........................................................
Te koop: 

nieuwe UGG laarsen, 
mt 39. Te groot gekocht. 
Lichtbruin met creme/

wit bondranden. 
Incl. echtheidsbewijs. 

€ 130,. Tel. 5717165

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,
•  Geen personeels of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sporen uit het verleden
Edo van Tetterode
Al een aantal weken staat deze rubriek in het teken 
van de gevelstenen van beeldhouwer Edo van Tet
terode. De gevelsteen van deze week is aan de zij
kant van de voordeur in de Willemstraat geplaatst. 

In the golden whale
De link tussen de gevelsteen en Edo van Tetterode is na zoeken en hulp van zoon 
Olivier toch nog goed gekomen. In de periode tussen 1990 en 2000 woonde Tony van 
Renterghem (verzetsstrijder, schrijver en fotograaf) en zijn Amerikaanse vrouw Suzanne 
Severeid (actrice, schrijfster en zangeres) in Zandvoort. Zij hadden in die periode ook 
een restaurant met de naam ‘The Hungry Whale’  aan de boulevard Barnaart. Tijdens 
de uitreiking van de zilveren super Loeres aan Johny Kraaykamp in 1991 zong Severeid 
in Circus Zandvoort en ontmoette daar Edo. Speciaal voor Tony en Suzanne maakte Edo 
de mooie gevelsteen met natuurlijk een afbeelding van een walvis als knipoog naar hun 
restaurant. In 2000 zijn Tony, Suzanne en zoon Pablo naar Amerika vertrokken waar Tony 
in 2009 op 90 jarige leeftijd in de VS is overleden. 

Tekst en foto Nel Kerkman



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee  Haltestraat

Bruna Balkenende  Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen  Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak  Grote Krocht

Kaashuis Tromp  Grote Krocht

Slagerij Horneman  Grote Krocht

Slagerij Vreeburg  Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort  K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort  Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter  Grote Krocht

Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat

Toerkoop Reisbureau  Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding  Haltestraat

Bibi for Shoes  Kerkstraat

Blitzkickers  Haltestraat 61A

Graveer een keer  023-888 77 58

Sea Optiek  Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving  Kerkstraat

De Bode woonaccessoires  Kerkstraat

Koene Cleaning Service  06 1432444

Medina woninginrichters  Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet  06 18868837

Versteege’s IJzerhandel  Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo  Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken  
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant  Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant  Strand nr 5

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Op woensdag en 
donderdag
serveren wij
onze dagschotels
en is de 
4 voor 2 actie
Pashouders 
10% korting

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding:
Overgordijnen, diverse kleuren € 19,95 per meter incl. maken

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket Haltestraat 48

2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Zakje 
Sinterklaas chocolade
van € 3,75 voor € 3,25

Chocoladehuis Willemsen

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

hoek Kerkstraat

Nieuwe collectie 
schilderijen te zien bij
Hobby-Art en De Bode

De Bode Interieur
Gasthuisplein 9

Nieuwe beelden,
meubelen en schilderijen

Pashouders 5% korting

De moeder van Samantha was al fan 
van Belli E Ribelli. “Na de geboorte van 
SammyJo ben ik met mijn moeder 
meegegaan om babykleding te kopen. 
Ik was meteen verkocht. Sindsdien ben 
ik een vaste klant. Het is er altijd gezel
lig. De dames zijn klantvriendelijk, be
hulpzaam en service gericht”, vertelt 
Samantha. Met Thea Terol, de eigena
resse van de winkel, heeft Samantha 
een goede band opgebouwd: “Haar 
dochter beviel van haar kindje op de
zelfde dag als ik. We lagen naast elkaar 
in het ziekenhuis. Dat is wel bijzonder. 
Thea is zelf ook altijd met kinderen be
zig, dat schept een band. Ze weet waar 
ze het over heeft. Als iets niet staat, 
dan zegt ze me dat eerlijk.”

Ruim assortiment
Een ander groot pluspunt dat 
Samantha opnoemt is het ruime as
sortiment van de winkel. “Bij Belli E 
Ribelli vind je niet alleen stoere kle
ding, maar ook nette kleding voor 
speciale gelegenheden. Straks ko
men de feestdagen er weer aan, 
en dan wil je je kinderen natuurlijk 

feestelijk aankleden. Ook dan ben 
je bij Belli E Ribelli aan het juiste 
adres”, verzekerd Samantha. Van de 
ZandvoortPas maakt Samantha nog 
geen gebruik. “Ik hoor er goede be
richten over, maar ik heb hem nog 
niet. Elke keer denk ik: schaf die kaart 
nou aan! Maar dan ben ik zo druk 
bezig, dat ik het weer vergeet. Ik ga 
de ZandvoortPas zeker aanvragen. 
Alle beetjes helpen!”

ZandvoortPas aanbieding
Belli E Ribelli heeft ook een inter
netshop. Op deze site kunt u met 
een paar klikken op de muis uw 

producten online bestellen. Handig 
als u in deze drukke periode tijd te 
kort komt! Bij Belli E Ribelli is exclu
sieve kinderkleding en schoenen te 
koop van verschillende merken, zoals 
o.a. Imps & Elfs, Kate Mack, Crocks, 
Kookai, Oilily, Prada en Uggs.Voor 
ZandvoortPashouders heeft Belli E 
Ribelli een speciale aanbieding. Op 
vertoon van uw ZandvoortPas ont
vangt u maarliefst 20% korting op 
een Sinterklaas aankoop. 

Belli E Ribelli, Haltestraat 45, tel. 
5712705. www.bellieribellishop.nl 

Voor haar driejarig dochtertje SammyJo is 
Samantha Berg regelmatig op zoek naar leu
ke kleding, ondergoed, accesoires en schoe
nen.  “Ik hoef niet ver te zoeken, want ik vind 
alles bij Belli E Ribelli”, aldus Samantha.

Belli E Ribelli voor alles op kindergebied! 

Samantha Berg met haar kinderen

 Hele maand december voor Pashouders:
Malse Ierse Runder 

Braadlappen  
Kilo € 9,95

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Gruyère de Montagne
Pracht bergkaas 
met rijke smaak.
200 gram € 3,98

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 391

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00)  Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(miniadvertentie) plaatsen.

Plony’s
Haarwinkel

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur • Woensdags gesloten

Voor Pashouders:
10% korting op erwtensoep 

en onze stamppotten.

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook Fleurop bestellingen
Specialist in bloemwerk voor alle gelegenheden

Maandag gesloten.
Di t/m vrij: 10.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 17.00 Zo: 12.00 - 17.00 uur

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel.: 023 5720042
www.bloemenaanzee.nl

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 
10% korting!
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Wie vrijdagavond in Oomstee dacht te kunnen genieten van de beste boogie woogie
pianist van Nederland, Dirk Jan Vennik, kwam bedrogen uit. De vingervlugge pianist was 
door een verkoudheid geveld en had zich bij promotor Menno Veenendaal afgemeld. 

Uitstekende combinatie in Oomstee Jazz

                             Bob de Vries

zandvoort.org”, schetst Bob. Deze vroege “hotelervaring” was 
mede de reden dat hij als front office manager, samen met 
Jim Vermeulen als parkmanager, vier jaar betrokken was 
bij de eerste jaren van bungalowpark/hotel Vendorado, nu 
Sunparks en de bouw van het zwembad. In een later stadium 
kwam deze ervaring ook goed van pas bij de huisvesting van 
buitenlandse studenten van de Hogeschool Haarlem in het 
voormalige Wim Mensinkhuis. Dit pand aan de Hogeweg 
wordt thans geheel gerenoveerd en geschikt gemaakt voor 
bewoning door cliënten van Nieuw Unicum.

Van geheel andere orde is de betrokkenheid van De Vries bij 
de oudere mens (hij reed geruime tijd voor Tafeltje Dekje), wat 
verder vorm kreeg in politieke activiteiten. In eerste instantie 

bij het Algemeen Ouderen Verbond (AOV), waar 
hij o.a. provinciaal voorzitter NoordHolland 

was. Dit resulteerde in 2001, o.a. samen 
met eerdergenoemde Cees Harms, in 

de oprichting van de Ouderen Partij 
Zandvoort (OPZ), waarvan hij nog 

steeds voorzitter is. In de periode 
20022006 zat de partij met drie 
leden in de gemeenteraad en mo
menteel zijn dat er vier, plus een 
eigen wethouder, eerst Han van 
Leeuwen en nu Marten Bierman. 

De kennismaking met Zandvoort 
was niet geheel blanco. Bob was van 

zijn 19e tot zijn 37e voetbalscheids
rechter en floot gedurende die 18 jaar 

namens de KNVB regelmatig wedstrijden 
bij Zandvoortmeeuwen, waarvan hij veel later ook 

bestuurslid is geweest. Al op jeugdige leeftijd trok voetbal 
hem enorm; zo speelde hij van 1012 jaar bij de Ajaxwelpen 
en daarna tot zijn 18e bij ‘Voorland’, eveneens in Amsterdam. 
Sportief is hij nog steeds, waarbij voetbal plaats heeft ge
maakt voor golfen (handicap 18.3) op Spaarnwoude, bridgen 
bij ZBC en tennissen ‘met gelijkgestemden’ op de banen van 
De Glee. Als er nog wat tijd over is, zit hij regelmatig een 
weekje in zijn huis in Spanje, maar nog veel belangrijker is 
zijn kleinzoon Thijmen van net dertien maanden, die gelukkig 
dicht in de buurt woont. Kortom, een betrokken dorpsgenoot 
die zoveel mogelijk actief wil blijven, zowel voor de gemeen
schap als op de sportvelden.

Dorpsgenoten

Bekende Zandvoortse collega’s bij 
zijn ruim vierentwintig jarige loop
baan bij V&D waren Frans Emmen en 
Cees Harms. In 1975 werd Bob overge
plaatst naar Haarlem en het was Frans die 
Bob, toen nog woonachtig in Amsterdam, adviseer
de om in Zandvoort een huis te kopen. Dat was niet tegen 
dovemansoren gezegd en zodoende kwam het gezin, want 
hij was inmiddels in 1972 getrouwd met Francis en in januari 
1975 was dochter Stephanie geboren, op de Hogeweg terecht. 
Een mooie, ruime woning, die door Francis werd ingericht 
voor de kamerverhuur, prima te combineren met een klein
tje. Ongeveer vijf jaar geleden werd het behoorlijk verval
len buurpand aangekocht, waar na een grote opknapbeurt 
nu het negen kamers tellende ‘HotelaanZee’ is gevestigd. 
“Vroeger kwamen potentiële gasten aan de deur informeren 
of er nog kamers vrij waren, maar nu boekt ruim 90% via 
internetsites zoals booking.com of mijn eigen website www.

Bob de Vries

Tekst en foto: Erna Meijer

Net als zoveel huidige bewoners van Zandvoort is ook Bob 
de Vries (63 jaar) in Amsterdam geboren. In Oost, waar hij 
samen met zijn ouders en zusje woonde, bezocht hij na de 
lagere school de driejarige HBS (de ‘derde drie’). Daarna 
werd de keuze gemaakt voor, wat nu deftig de Pedagogi
sche Academie Basisonderwijs (PABO) wordt genoemd, de 
Kweekschool aan de Prinsengracht. Bob: “Op een gegeven 
moment bleek die keuze toch niet de juiste te zijn en ben 
ik, na mijn dienstplicht bij de Aan en Afvoertroepen in Til
burg vervuld te hebben, bij Vroom & Dreesmann in Am
sterdam gaan werken.” Eerst als assistentinkoper maar al 
snel als inkoper, niet op het gebied van kleding wat 
voor de hand lijkt te liggen, doch op het ter
rein van witgoed zoals wasmachines en 
televisie. De opkomst van de com
puter voor particulier gebruik was 
voor V&D en dus voor De Vries 
eveneens een gat in de markt en 
middels diverse cursussen werd 
hij zelf ook een enthousiaste ge
bruiker van dit medium.

Improvisatie werd er nu ver
langd maar zoals het een 
goed jazzmuzikant betaamd 
draaide hij daar zijn hand 
niet voor om. Veenendaal 
zorgde er dan ook voor om 
de vele aanwezigen een 

prachtige avond aan te bie
den met een combinatie 
van de gevestigde orde en 
jong talent uit zijn ‘stal’. De 
‘veteranen’, zanger/stem
acteur/musicus/docent en 
musicalster Dennis Kivit en 

Veenendaal op drums na
men het voortouw in een 
diversheid van muziekstijlen 
waaronder swingende blues 
en veel werk van de nieuw
ste CD van Kivit: A Better 
Man. De ‘jonkies’ weerden 

zich prima. Iris Sigtermans 
nam de ritmesectie op zich 
met haar vijfsnarige basgi
taar en John Klaver op gitaar 
zorgde voor een perfecte 
afwisseling van solo’s met 
Kivit. Het was niet te horen 
dat deze musici nog nooit 
met elkaar gespeeld had
den. Een prima vervanging 
van Vennik.

GOED VERZORGD

DOOR SINTERKLAAS
Op zaterdag 19 december gaat het kamerkoor I Cantatori 
Allegri (ICA) opnieuw in Dickensiaanse stijl gekleed in 
hartje Zandvoort Christmas Carols zingen. Het koor haalde 
vorige kerst € 1025 op voor het goede doel (de stille armen 
van Stichting Comité Bijzondere Hulp ZuidKennemerland). 

Voor de tweede keer in de geschiedenis wordt in het 
centrum een Sprookjeswandeling georganiseerd. Deze 
Sprookjeswandeling in kerstsfeer is bedoeld voor kinderen 
tot ongeveer 12 jaar. 

I cantatori Allegri

Sponsors gezocht

Sprookjeswandeling

Markt in kerstsfeer

Elk jaar zijn er diverse spon
soren, vooral uit het Zand
voortse bedrijfsleven. Nu de 
hoofdsponsor is gestopt is 
dirigent Jan Peter Versteege 
op zoek naar nog enkele 
sponsoren. Inmiddels heb
ben al drie kleinere spon

Op zondag 13 december wordt voor de tweede maal een rom
melmarkt georganiseerd in De Krocht. De gratis markt duurt 
van 10.00 tot 16.00 uur en staat deze keer geheel in het teken 
van de Kerst. Naast tweedehands spulletjes worden ook antiek, 
curiosa, verzamelingen, boeken en kerstartikelen aangeboden. 
De bar zal de gehele dag geopend zijn voor koffie, drankjes en 
broodjes. Op zondag 21 februari 2010 volgt de derde editie. Voor 
deze datum zijn nog tafels beschikbaar (à € 10 per tafel). Mocht 
u hiervoor in aanmerking willen komen, dan kunt u dit schrifte
lijk aanvragen via Theo Smit, Grote Krocht 41, 2042 LV Zandvoort. 
Vermeld tevens uw emailadres en telefoonnummer.

Van 18.00 tot 20.30 uur zul
len ruim 45 sprookjesfiguren 
door het centrum wandelen. 
Er zullen diverse muzikale 
optredens zijn, een poppen
kast, een kerstmarkt (Gast
huisplein) en in het Zand
voorts Museum zal worden 
voorgelezen. Uiteraard is de 
Kerstman ook aanwezig. Op 
het Kerkplein zal, dankzij de 
medewerking van Sunparks, 
een levende kerststal te be
wonderen zijn. 

Kinderen die willen deelne
men kunnen vanaf maandag 7 

soren zich gemeld: Felix 
Tim mer mans van De Fi
nan ciële Gids uit Haarlem, 
de Zand voortse juwelier en 
goudsmid Jim Draaijer en 
Autobedrijf Zand voort. Voor 
verdere informatie: www.
zangstudioversteege.com.

december à € 2,50 een boekje 
kopen bij Bruna Bal kenende, of 
op de avond zelf bij Roodkapje 
(zij is op het Raadhuisplein te 
vinden). In het boekje zitten 
waardebonnen voor chocola
demelk en sprookjes oliebol
len. Tevens staan alle tijden 
van de optredens vermeld. 
Kom verkleed als je wilt en 
geniet mee van dit unieke 
evenement voor jong en oud. 
Het evenement wordt geor
ganiseerd door de Stichting 
Zandvoortse4daagse. Kijk 
voor meer informatie op 
www.sprookjeswandeling.nl

Sassoon introduceert Sassoon Chromatology

Bij Lavoque Coiffures
Dames + heren •  Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort  •  Tel.: 023 5730172
Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur.
Donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. Op zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur.

Uitnodiging

Balmain Hair Extensions 
vanaf 50 stuks de hele maand voor €3.= euro per stuk

Normaal €5.=
Zie ook onze website: lavogue-zandvoort.nl

Ter introductie van onze nieuwe
collega geven wij 50% korting
op alle acryl behandelingen.
Nieuwe set French manicure
normaal € 55,-- nu € 27,50 !
Nieuwe set naturel
normaal € 42,50 nu € 21,25!

De kraam met Natuurvoeding en Voedingssupplementen 
terug op de woensdagmarkt in Zandvoort!! 

 
Elvitaal Visolie 1000 mg
 
• Voor soepele spieren en gewrichten. 
• Voor gezonde haren en huid. 
• Voor gezond maag- en darmslijmvlies. 
• Voor soepele bloedvaten. 
• Vrij van verontreinigingen. 
100 capsules € 10,-
200 capsules € 18,-
 Let op: Tegen inlevering van deze advertentie 400 capsules € 30,-
  
Elvitaal Glucosamine - MSM - Chondroïtine 
• Bevat glucosamine, MSM en chondroïtine in een goede verhouding van 3:2:1. 
• Glucosamine en chondroitine voor gezond bindweefsel en kraakbeen. 
• MSM (organisch zwavel) voor een betere opname. 
 
Bevat per tablet: 
750 mg Glucosaminesulfaat 
500 mg MSM 
250 mg Chondroitine(haai) 
90 tabletten € 14,95
180 tabletten € 27,50

 Let op: Tegen inlevering van deze advertentie 360 tabletten € 49,95

Elvitaal elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op onze website: www.elvitaal.nl 

of bel naar onze gezondheidsinfolijn: 0318-624114.

Haltestraat 1 • Zandvoort

Donderdag en Vrijdag geopend tot 21:00
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Lover or loser
Het zit de 15jarige Eva niet 
mee. Met haar nieuwe 
stiefvader kan ze absoluut 
niet opschieten, vooral om
dat hij altijd zo klef tegen 
haar doet. Haar moeder 
vindt echter dat Eva niet 
zo moet zeuren. Ze is ver
liefd op Mees, maar door 
een misverstand denkt 
ze dat hij al een vriendin 
heeft. Ze komt steeds 
meer alleen te staan, 
ook omdat haar beste vrien
din het te druk heeft met haar nieuwe vriendje. Als bij 
een optreden van een muziekband de vlotte en knappe 
Ricardo aandacht aan Eva besteedt, is ze al snel verloren. 
Hij pakt haar helemaal in. Mees vertrouwt het niet. Als 
hij erachter komt dat Ricardo een loverboy is, doet hij 
alles om Eva te redden.

Zondag

08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland 
17:00 uur De Avond 
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi 

Maandag

08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Muziekkoerier 
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag

08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag

08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag

08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop 

Vrijdag

08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
15:00 uur Eurobreakdown 
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT 

Zaterdag

08:00 uur Toebak Leeft? 
10:00 uur Goedemorgen Zandvoort 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zandvoort op Zaterdag 
17:00 uur Roy onair (h)
19:00 uur Eurobreakdown (h)
21:00 uur Alternative FM
23:00 uur Night Walk 

24 uur per dag on air!

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

radio + tv

RTVNH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio NoordHolland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Tweemaal per week wordt bij Pluspunt Koersbal gespeeld. Elke maandag en donderdag
middag kunt u bij Pluspunt aan de Flemingstraat terecht in de multifunctionele ruimte 
achter de centrale ontmoetingsruimte. 

Gezond bewegen is een plezierige manier van inspanning 
met soms verbazingwekkende effecten. Je voelt niet alleen 
fitter maar zit ook vaak beter in je vel en straalt dit ook uit. 
Sporten geeft de mens een goed gevoel.

Slaat rustig najaarsweer ineens om en stuiteren de kinderen 
vervolgens door het huis omdat er onstuimig herfstweer in 
aantocht is? Dan ligt hoofdpijn vaak op de loer. Zeven van de 
tien mensen krijgen hoofdpijn bij een plotselinge omslag van 
het weer, blijkt uit een recent Amerikaans onderzoek van the 
National Headache Foundation. 

Het was deze week opnieuw in het nieuws: er aantal men
sen met overgewicht blijft stijgen. Het probleem van overge
wicht in Nederland leidt niet alleen tot meer suikerpatiënten 
en mensen met hartklachten, maar ook tot een toename van 
het aantal heup en knieoperaties. 

door Agaath de Goede

Heeft u nog nooit van koers
bal gehoord? Dan geven we 
eerst even een korte uitleg. 
Koersbal lijkt een beetje op 
bowls, bekend uit Engeland 
en regelmatig te zien op tv 
via Eurosport. Koersbal is de 
kleine binnensportvariant en 
wordt ook wel indoorcarpet 
bowls genoemd. Het wordt 
gespeeld op een mat van 8 bij 
2 meter met per team 4 bal
len van ongeveer 750 gram 

Ook andere sociale aspec
ten als makkelijk(er) an
dere mensen ontmoeten, 
persoonlijke doelen stellen, 
grenzen verleggen en de 
sport ervaren die simpel
weg het beste bij je past, 
zijn dikwijls aangename 
neveneffecten. Ook het ge
voel van tevredenheid na 
het sporten of de ‘kick’ tij
dens het sporten kan alleen 

Weersfactoren die hoofdpijn 
uitlokken zijn onder andere 
dalende luchtdruk, toene
mende bewolking, stijgende 
vochtigheid, temperatuur
wisselingen en toenemende 
wind. Typisch herfstweer dus! 
Van al deze factoren is dalen
de luchtdruk het meest van 
invloed. Maar hoe komt dat?

In het najaar, vanaf half okto

Het aantal stijgt met respec
tievelijk 150% (tot 50.000 per 
jaar) en 300% (tot 60.000 
per jaar). Dat toont een stu
die aan van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM), zo maakte de 
Nederlandse Orthopedische 
Vereniging (NOV) vorige 
maand bekend. De toename 
wordt niet alleen door obe
sitas veroorzaakt maar ook 
door de actievere levensstijl 
van senioren, een hogere le
vensverwachting en betere 
langetermijnresultaten. 

“Er komt veel ellende op ons 
af”, zegt Chris van der Togt, 
directeur van de NOV, “daar 
moeten we ons tegen weren 
door genoeg orthopeden op 
te leiden.” Hij pleit voor een 

Nooit te oud om .… koersbal te spelen

Gezond bewegen 

Onstuimig herfstweer vaak veroorzaker van hoofdpijn

Grote toename heup en 
knieoperaties verwacht

en een jack (het doelballetje). 

Eerst wordt de jack geworpen 
door het team dat mag begin
nen en vervolgens is het doel 
van het spel om te zorgen de 
eigen ballen dichter bij de 
jack te krijgen dan de ballen 
van het andere team. Het is 
daarbij toegestaan om bal
len van de tegenstander van 
de mat te kaatsen. Extra pun
ten zijn te verdienen met het 
dubbelscorevak aan het eind 
van de mat, onder andere 

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Koersbal spelen kan bij Pluspunt

Knie in reparatie

door ervoor te zorgen dat de 
jack in het dubbelscorevak 
terechtkomt, hetzij bij het in
werpen van de jack, hetzij door 
de jack ernaartoe te kaatsen 
(wie dit doet krijgt 1 punt). De 
winnende ballen die ook in 
dit vak liggen tellen dan voor 
2 punten elk. In plaats van met 
een boogje omhoog te gooien, 
zoals bij jeu de boules, wordt 
dit spel meer rollend gedaan. 
De ballen rollen met een boog, 
omdat deze niet perfect rond 
zijn en een zwaartepunt heb

ben. Hiermee moet de speler 
dus rekening houden bij het 
rollen. Voor dit spel is geen 
kracht vereist, maar wel be
hendigheid en techniek. 

De dames van de maandag
middag: Janny, Netty, Kreina, 
Stans, Patricia, Marijke en 
Hertha, zijn heel enthousiast. 
Het merendeel van de dames 
is ooit gestart in het ‘Stekkie’ 
en speelt al ruim 20 jaar 
Koersbal. Of je nu goed gooit 
of niet is niet het belangrijk
ste, maar winnen is natuurlijk 
mooi meegenomen. Via een 
bepaald systeem rouleren de 
spelers, zodat iedereen een 
keer tegen de anderen speelt. 
In dit geval speelt men één te
gen één. De standen worden 
goed bijgehouden en verwerkt 
door Marijke. 

Voor de kosten hoeft u het ze
ker niet te laten, voor slechts 
€ 3,45 per maand wordt weke
lijks op maandag en donder
dagmiddag van 13.30 tot 16.00 
uur gespeeld. Lijkt het u wel 
wat en wilt u het eens probe
ren? Voor inlichtingen kunt u 
terecht bij Marijke Halenbeek, 
tel. 5717629, of kom gewoon 
eens langs om te kijken.

maar worden ervaren door 
het zelf te doen. Sporten,  
gezond bewegen voorkomt 
daarnaast veel chronische 
aandoeningen en, voor veel 
mensen niet onbelangrijk, 
het kan daardoor dikwijls 
ook een hoop geld uitsparen. 
Beter nu investeren in zaken 
als wandelschoenen of een 
fiets dan straks een veelvoud 
aan medische kosten.

ber, kan de luchtdruk van dag 
tot dag snel veranderen en 
worden in de regel de laagste 
waarden van het jaar geme
ten. Wanneer de luchtdruk 
snel daalt, zet de lucht in on
der andere bij en voorhoofds
holten uit waardoor er meer 
druk op bloedvaten komt te 
staan. Dit kan hoofdpijn tot 
gevolg hebben. Uiteraard 
lost het drukprobleem zich 

versnelde groei van het aantal 
orthopedisch chirurgen. In de 
periode 19952005 steeg het 
aantal ingebrachte heuppro
theses door artrose van 13.785 
naar 20.715 (een toename van 
50%) en het aantal kniepro
theses steeg van 4.916 naar 
14.565 (een toename van bij
na 200 %). “Om deze zorglast 
adequaat op te vangen moet 
het aantal orthopeden in 
Nederland fors toenemen. En 
wel van zeshonderd in 2009 
naar 1100 in 2012. Bij ongewij
zigd beleid ontstaan er voor 
de orthopedische zorg nieuwe 
wachtlijsten”, voorspelt Van 
der Togt. Het gevolg van een 
te beperkte orthopedische 
zorgcapaciteit in Nederland 
is dat patiënten orthopeden 
in het buitenland opzoeken. 

uiteindelijk vanzelf op. Of het 
lichaam stelt zich erop in of de 
luchtdruk gaat weer omhoog. 
Duurt het te lang of heeft u 
er teveel last van, dan helpt 
een eenvoudige pijnstiller u 
er weer vanaf. Andere oplos
sing bij onstuimig herfst
weer? Intensief kauwen op 
kauwgum, waardoor u veel 
speeksel maakt en goed blijft 
slikken, kan in lichte geval
len van hoofdpijn het ‘ei van 
Columbus’ zijn. U kauwt en 
slikt dan als het ware dat 
drukverschil weg. Inderdaad, 
net als in het vliegtuig!

Natuurlijk is elke vorm van 
hoofdpijn op zijn minst verve

lend, maar deze hoofdpijn on
der invloed van de herfst biedt 
ook onverwachte voor delen 
volgens onderzoeker Fred 
Shef tell. Deze directeur van the 
American Hea dache Society en 
van the New England Center 
for Headache vertrouwt blind 
op zijn hoofdpijnpatiënten 
als het om het omslaan van 
weer gaat. Volgens Sheftell 
voorspellen zijn patiënten het 
weer beter dan the National 
Weather Service oftewel de 
Amerikaanse KNMI. 

Meer informatie over pijn 
en pijnstillers kunt u vinden 
op www.pijnstillerinfocen
trum.nl.

Doordat het Circustheater onlangs ‘The Game’ had gewon
nen, een onderscheiding voor het promoten van een film, 
kwam de bioscoop op 27 november al in aanmerking voor 
de première van de film ‘Komt een vrouw bij de dokter’. Via 
een rode loper en een met ballonnen versierde hal kwamen 
overwegend vrouwen en een enkele man vol verwachting 
naar deze première.

Bibliotheek Duinrand heeft een bijzondere en zeer geva
rieerde groep kunstenaars in huis gehaald. De groepsex
positie toont de zeer verschillende, individuele creativi
teit van de deelnemers van het atelier van Dagcentrum 
Floriande in Hoofddorp. De expositie is vanaf vrijdag 4 
december de hele maand te zien in de grote zaal van de 
bibliotheek.

Feestelijke première 

Verrassende groepsexpositie
in bibliotheek Zandvoort 

veelheid gebruikt in deze, 
zeer integer gemaakte ‘ode 
aan de liefde’. In tegenstel
ling tot veel Nederlandse 
rolprenten was het geluid 
zeer goed, werd er gewel
dig geacteerd en waren de 
naaktscènes op een heel na
tuurlijke, niet platte manier 
verfilmd. Of de inhoud van 
de film je aanspreektk, blijft 
persoonlijk. De reacties lie
pen uiteen: indrukwekkend, 
begripvol, wat een klootzak. 

Gastvrouw Belinda Görans
son was tevreden en liet 
weten dat in de nabije 
toekomst dergelijke activi
teiten vaker zullen worden 
georganiseerd. Naast de 
maandelijkse cinema nos
talgie, dat een groot succes 
is, wordt ook nagedacht over 
bijvoorbeeld een speciale 
ladiesnight, afhankelijk van 
het filmaanbod van dat mo
ment. Een goed initiatief. 

stijl, techniek en materiaal 
verschillen per werk en kun
stenaar. Juist die verschei
denheid maakt deze groeps
expositie zo verrassend en 
veelzijdig. Bijzonderheden 
over de deelnemers en de 
tentoongestelde werken 
zijn verkrijgbaar in de ex
positiezaal, waar bezoekers 
hun persoonlijke ‘recensie’ 
in het gastenboek kunnen 
schrijven. Alle werken zijn 
te koop. 

De film, naar het gelijk
namige en veelbesproken 
boek van Kluun (Raymond 
van de Klundert), was het 
regiedebuut van Reinout 
Oerlemans. Van deze in 2003 
verschenen debuutroman 
van Kluun zijn inmiddels 
al een miljoen exemplaren 
verkocht. 

Na afloop van de uitverkoch
te voorstelling was er voor 
iedereen volop feestelijke 
hapjes en drankjes, waarbij 
het publiek volop kon napra
ten over het in cinemascope 
getoonde spel. Ter informa
tie lagen er op de tafels flyers 
van Pink Ribbon, de stichting 
die volop aandacht vraagt 
voor borstkanker. Het was 
opvallend dat het tijdens de 
film muisstil in de zaal was, 
doch de reacties achteraf 
logen er niet om. De vooraf 
uitgedeelde zakdoekjes en 
tissues zijn in grote hoe

Laura Beenen is met tien 
werken het sterkst verte
genwoordigd. Kenmerkend 
voor haar schilderijen, teke
ningen en collages is haar 
bijzondere kleurengebruik. 
Uit al haar werken komt 
een bijzondere, eigen, soms 
zeer gedetailleerde kijk op 
de werkelijkheid naar voren. 
Ook de achttien werken van 
de andere deelnemers aan 
de groepsexpositie vertellen 
elk een eigen verhaal. Sfeer, 
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Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!
Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

De ZandvoortPas 2010 is geldig van 1 januari t/m 31 december 2010.

Pashouders opgelet: 
Voor slechts € 5,00 kunt u nog uw 
ZandvoortPas 2010 verlengen, 
zodat u tot en met 31 december kunt  
blijven profiteren van vele voordelen 

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen ZandvoortPas. 
Voor slechts € 7,50 kunt u tot en met 31 december 2010
profiteren van heel veel leuke aanbiedingen!

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl Zandvoort à la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse 

Courant waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen 

stellen. Joop van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablis-

sement, gesprekken met de eigenaren, exploitanten of chef-koks en een 

analyse van de kaart u een beeld geven van dit restaurant. De volgorde 

die uw recensent aanhoudt, is puur willekeurig en niet beïnvloedbaar.

Grand café restaurant Neuf 
Al decennia is de locatie waar nu café Neuf gevestigd is een 
trekpleister om de dorst te laven en de honger te stillen. Na
dat de broers Filmer de ‘oude’ Kousenpaal overnamen en er 
het trendy café Neuf van maakten, volledig in art deco stijl, is 
het een café/restaurant geworden waar het goed toeven is. 
De huidige eigenaren, Carlo Cramer en Marianne de Bruyn 
hebben die succesvolle lijn voortgezet.

Het grote terras voor de deur is zowel ’s zomers als ’s winters in 
gebruik. In deze tijd van het jaar liggen er lekkere warme dekens 
en kussens op de banken en brand de gasverwarming. Het is 
dan voornamelijk voor de rokers onder ons in gebruik want in 
café Neuf is het verboden te roken. ’s Zomers kan men vanaf ’s 
ochtend tot laat in de middag van de zon genieten en als die 
te fel schijnt, gaat het zonnescherm omlaag.

Direct bij binnenkomst valt rechts de marmeren bar op en de 
gezellige zitjes door het hele cafégedeelte heen. Links is de open
haard eveneens prominent aanwezig. Ook aan de rechter kant 
is de entree van het ruime restaurant. Passie voor gastvrijheid 
en culinaire verrassingen zijn de fundering van het populaire 
café/restaurant.

De kaart valt in tweeën uiteen: de ontbijt (Neuf is dagelijks al 
vanaf 09.00 uur geopend) en lunchkaart en de dinerkaart. Ook 
is er een schoolbord waarop de heren koks hun ideeën met het 
verse aanbod kwijt kunnen, zowel voor de lunch als voor de 
avondkaart die ‘buiten de kaart om’ bijzonder interessant zijn.

Het ontbijt is er voor mensen met een grote maag en voor de 
wat kleinere eter. Het zogenaamde Neuf ontbijt de Luxe (€ 7,95) 
bestaat uit Scrambled eggs, croissant met jam, boerenland
brood met ham en kaas en naar keuze koffie of thee. Het Mini 
ontbijt (€ 3,95) is een croissant met kaas en eveneens een keuze 
uit koffie of thee.

De lunchgerechten zijn een goede mengeling van internationale 
gerechten als Clubsandwich BLT (€ 5,95), geroosterd brood met 
bacon, sla en tomaat, afgetopt met mayonaise; Vitello Tonato 
(€ 6,10), gebraden kalfsvelles met een zalvende saus van tonijn
mayonaise met kappertjes; Beijin Lunch (€ 6,10), roergebakken 
stukjes kipfilet met uitjes, paprika en pindasaus; Hawaiiburger 
(€ 6,10), 125 gram puur rundvlees met verse gebakken ananas en 
een fijne chilisaus. Maar ook maaltijdsalades als de beroemde 

Zandvoort à la carte

Ceasar Salat (€ 7,25), gemengde salade met gerookte kip, bacon, 
croûtons, Parmezaanse kaas en mosterd/mayonaisedressing; 
de Salade Caprese (€ 4,15), buffelmozzarella met plakken to
maat, pesto en olijven of een salade Hawaii (€ 7,25), met ham, 
kaas, verse ananas en rode pepertjessaus vinden gretig aftrek. 
Uiteraard ontbreken eiergerechten als uitsmijters en omeletten 
in diverse variaties niet op de lunchkaart.

Het Juttersmenu, alleen op maandag geserveerd, is ‘wereldbe
roemd’ in Zandvoort en directe omgeving. Een hoofdgerecht 
met twee bijgerechten voor slechts (binnenkort ) € 6,50 wordt 
aan de lopende band geserveerd in een vol restaurant en café. 
Toch is de dinerkaart van een hoog gehalte. Ook hier weer een 
afgewogen mix van buitenlandse en vaderlandse gerechten. De 
maaltijdsalades van de lunchkaart komen we hier uiteraard ook 
tegen (echter voor een andere prijs omdat ze enigszins andere 
ingrediënten hebben), aangevuld met carpaccio van rode bieten 
(€ 14) met gerookt lendenstuk, sinaasappeldressing, geroos
terde pijnboompitjes en kruidensla. Ook de Mexicaanse salade 
(€ 12,25) van gemengde salade met kidneybeans, maïs, feta en 
tortillachips, gegratineerd met salsasaus en kaas en geserveerd 
met guacemole en zure room lijkt mij bijzonder interessant.

Wie van pittig houdt, en van vis, kan zich volledig vinden in gam
ba’s piripiri (€ 19) als hoofdgerecht. Maar wie niet zo ‘peperig’ 
ingesteld is kan kiezen voor Tilapia filet (€ 13,50) die geserveerd 
wordt met een salsa van meloen, komkommer, radijs en sesam
zaadjes en roergebakken mihoen. En een zichzelf respecterend 
restaurant ontkomt niet aan zeetong bij de visgerechten. Bij 
café Neuf krijgt u er 2 (€ 27,75) die geserveerd worden met een 
mooie ravigotesaus.

Aan de vleeskant tournedos (€ 27,50), afgeblust met calvados 
en geserveerd met cantharellenjus; ‘Down Under’ (€ 20,50) een 
duo van kangoeroe en blesboksteak met mango/appel chutney; 
Ierse kogelbiefstuk (€ 15) met frites en salade en een keuze uit  
peper, champignon, of teriyakisaus of een bijzondere ‘Café 
Beurre de Paris’ waarvoor € 2,25 extra berekend wordt. Voor de 
wat kleinere gast is er ook nog kipsaté (€ 13,75) die geserveerd 
wordt met frites, salade, atjar en kroepoek.

Tot slot de dessertkaart, die is ook niet mis. Gerechten als 
Italiaanse liefde (€ 7,5) , een crème van karamel, advocaat, 
Amaretto en mascarpone en gekarameliseerde banaan (€ 7,25) 
met Grieks yoghurtijs en kruimelkorst van notenmelange spre
ken zeker aan. Voor de chocoladefreak staat een huisgemaakt 
chocoladetaartje met witte chocolade saus en Amarene kersen 
(€ 7,25) naast een ijsclowntje (€ 4,50) van vanille en aardbeien
ijs met koek en slagroom voor de jeugd eveneens op de kaart. 
Laat u zich ook eens voorlichten over het speciale wijnarran
gement bij uw diner. U zult er met de bediende medewerkers 
vast wel uitkomen.

Café Neuf, grand café & restaurant is 7 dagen per week vanaf 
09.00 uur open. Maandag tot en met donderdag tot 01.00 uur 
en vrijdag, zaterdag en zondag tot 02.00 uur.

door Joop van Nes

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 9 6 8 9

Min 6 4 4 6

Zon% 15% 15% 15% 25% 

Neerslag 80% 35% 55% 50%  

Wind zzw. 5 zzw. 5 z. 4-5 zo. 4-5

Serieus winterweer 
nog ver weg 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Grootschalig verandert er 
niet zo heel veel de komen
de dagen en zicht op serieus 
winterweer is er nauwelijks. 
Wel wordt de al iets lan
ger aangekondigde killere 
fase voor begin december 
in ieder geval gerealiseerd. 
Woensdag was het best koud 
en ook vrijdag is het verre van 
warm buiten. Voortdurend 
blijft de luchtdruk ten zuid
westen van Neder land laag. 

Aan de andere kant zien we 
telkens stevige gebieden van 
hoge luchtdruk boven het 
uiterste noordoosten van 
Europa verschijnen. In grote 
lijnen betekent dat voor onze 
gebieden een vrij zuidelijke 
stroming de komende peri
ode. Echt zeer zachte lucht 
wordt daarmee niet meege
nomen, want een deel van 
de lucht zal afkomstig zijn 
van het al iets onderkoelde 
Europese vasteland. 

Telkens projecteren de weer
kaarten de voor ons zo win
tervriendelijke luchtdrukstij
gingen boven Scandinavië, 
maar een dag later zijn die 
er weer volledig uit. Het is 
een feit dat de depressie
druk vanuit het westen op
permachtig is en potentiële 

winterse ontwikkelingen 
al bij voorbaat in de kiem 
smoort. 

Enkele weerkundigen dur
ven in dit stadium al te be
weren dat de eerste decem
berhelft nagenoeg vorstvrij 
zal verlopen, maar dat is een 
gewaagde en premature 
stelling. Vorig jaar zagen we 
rond midden december dat 
het ‘gezaghebbende’ KNMI 
in de Bilt op haar site aan
kondigde dat het de eerstko
mende tien dagen erg zacht 
zou blijven. De dag daarna 
stond de winter op de kaar
ten, die we met Kerst 2008 
binnenhaalde in ons land.

Op deze donderdagmiddag 
is het tijdelijk even zach
ter met bijna 10 graden in 
Zandvoort. 
Vrijdag is het weer killer bij 
een stevige zuider. Ook het 
sinterklaasweekeinde be
looft vrij zacht en licht wis
selvallig te verlopen. Vorig 
jaar hadden we er al drie 
sneeuwsituaties opzitten 
voor 1 december. 
Schaatsen tegen Kerst? Bel 
de weerprimeurlijn eens op 
09001234554.

weerman Marc Putto  

Na zowat de warmste novemberfase ooit hebben we 
deze week eindelijk wat normalere temperaturen in 
het Zandvoortse. Overdag wordt het meestal tussen 
de 7 en 10 graden, terwijl de nachten soms koud uit
pakken met wat vorst. Afgelopen woensdagnacht was 
daar een voorbeeld van. Autoruiten krabben geblazen 
was het voor sommige heel matineuze weggebruikers. 

Dobey zandvoort • Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345
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Gemeentelijke publicatie week 49 - 2009

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 48 en de ver-
dere in week  48 door het college genomen besluiten zijn 49 
vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie 
en op de website. 

PUBLICATIE 84 ONTEIGENINGSWET
De burgemeester van de gemeente Zandvoort maakt bekend, 
dat ter uitvoering van het bepaalde in artikel 80 van de Onteige-
ningswet en de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, 
met ingang van 7 december 2009, gedurende een periode van 
zes weken, voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeen-
teraad in haar vergadering van 10 november 2009 vastgestelde 
raadsbesluit tot onteigening met betrekking tot het onteige-
ningsplan ter uitvoering van het bestemmingsplan “Kostverlo-
renstraat e.o.”, herziening ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening, 
meer specifiek de aanleg van de rotonde op het kruispunt van de 
Prinsesseweg, Haarlemmerstraat, Tolweg, Zandvoortselaan en 
de Kostverlorenstraat. Het onteigeningsplan ligt ter inzage bij 
de centrale balie van het gemeentehuis (ingang Swaluëstraat 
2) en in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort.

De te onteigenen gronden maken onderdeel uit van het bestem
mingsplan“Kostverlorenstraat e.o.”, herziening ex artikel 3.1 Wet 
ruimtelijke ordening”. Het onteigeningsplan heeft betrekking op 
gronden welke zijn gelegen om en nabij de kruising van de we-
gen Prinsesseweg, Haarlemmerstraat, Tolweg, Zandvoortselaan 
en de Kostverlorenstraat. De onteigening geschiedt ten name 
van de gemeente Zandvoort ter realisatie van een rotonde op 
het eerder genoemde kruispunt, welke planologisch is verankerd 
in het bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o.”, herziening ex 
artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening.

Gedurende de periode dat het raadsbesluit tot onteigening en 
de daarbij behorende bescheiden ter inzage ligt, kunnen belang-
hebbenden die tijdig hun zienswijze bij het gemeentebestuur 
naar voren hebben gebracht, schriftelijk bij de Kroon bedenkin-
gen naar voren brengen tegen het raadsbesluit tot onteigening. 
Deze bedenkingen dienen gericht te worden aan Hare Majesteit 
de Koningin, doch kunnen worden ingediend bij de Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directie 
Juridische Zaken, afdeling Algemeen Juridische en Bestuurlijke 
Zaken, IPC 115, Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag.

Beleid voorlopige toestemming
In de vergadering van 3 november 2009 heeft het college van 
burgemeester en wethouders van Zandvoort het beleid voor-
lopige toestemming vastgesteld. Deze beleidsregel treedt in 
werking op 4 december 2009 en ligt gedurende 2 weken we-
ken ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat 
op de website.  Het beleid voorlopige toestemming betreft 
de voorwaarden waaraan (nieuwe) ondernemers die reeds 
horecavergunningen hebben aangevraagd moeten voldoen 
om gedurende de behandeling van de aanvragen geopend te 
mogen zijn. De beleidsregel voorlopige toestemming vervangt 
de gedragslijn Horeca.

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 8 december 2009. Op 
de agenda staat:

- Opening
- Loting
- Ingekomen stukken en mededelingen 
- Vaststellen notulen van 10 en 11 november 2009.
- Hamerstukken:
a. Nota Jeugdbeleid  
b. Bouwverordening Zandvoort 2009 inclusief de 11e en 12e  
serie wijzigingen van de  model-bouwverordening 1992
c. Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 2010 
d. Gemeentelijke antidiscriminatievoorziening: Bureau Discri-
minatiezaken  Kennemerland
e. Herwaardering WOZ waarde 
f. Benoeming nieuwe bestuursleden openbaar schoolbestuur 
g. Jaarrekening 2008 openbaar onderwijs 
- 1e wijziging van de Legesverordening en de tarieventabel 2009 
- Belastingvoorstellen 2010 
- Begrotingsrapportage 2009-2 
- Herziening grondexploitatie LDC en verlenen van aanvullende 
kredieten LDC 
- Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De entree 
vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. 
U vindt de meest recente agenda op de website. Van de de-
finitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exemplaren 
beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten 
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en 
zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadver-
gadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live uitgezonden 
door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9) en op internet via 
de gemeentelijke website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 10 december 2009 vergadert de Commissie Welstand en 
Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in 
de commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 5 december 2009 haalt de ecocar van Sita weer 
Klein Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 
uur, Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Boulevard Barnaart 65, plaatsen seizoensgebonden strandpa-
viljoen, ingekomen 24 november 2009, 2009-217Rv
- Thorbeckestraat 32, vernieuwen, veranderen kozijnen, deuren 
en ruimtes, ingekomen 24 november 2009, 2009-218Rv.
- Poststraat ongenummerd, bouw appartementen, magazijn en 
parkeergarage, ingekomen 24 november 2009, 2009-219Rv2efase.
- Swaluestraat 2, gedeeltelijk vernieuwen dakkapel, ingekomen 
26 november 2009, 2009-220Lv.
- Boulevard Barnaart 19, plaatsen seizoensgebonden strandpa-
viljoen, ingekomen 26 november 2009, 2009-222Rv

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-

dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Tervisielegging ontwerpbesluiten
Beleidsvisie kunst en cultuur 2010-2020
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de Beleids-
visie kunst en cultuur 2010-2020 “Zin in Kunst en Cultuur: Zin 
in Zandvoort!” voor inspraak vrijgegeven. De inspraakperiode 
loopt tot 14 januari 2010. Het concept van de nota ligt ter visie 
bij de balie van het gemeentehuis en is op de website van de 
gemeente in te zien. De nota biedt voor de komende 10 jaar 
een referentiekader voor de activiteiten van de gemeente op 
de beleidsterreinen kunst en cultuur in brede zin. Sterke en 
zwakke punten worden geanalyseerd en drie speerpunten van 
beleid zijn nader uitgewerkt.
Meer informatie of vragen: Dhr. H. Esselink, senior beleidsme-
dewerker welzijn, 023-5740278 of h.esselink@zandvoort.nl. 

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- Kostverlorenpark, 46 wilgen, 33 populieren, 25 esdoorns, 5 pru-
nussen, 7 dennen, 2 eiken en   1 es. De bomen zijn met een gele 
stip gemerkt. De bomen worden gekapt in het kader van het 
“uitvoeren beheerplan kostverlorenpark”  zaaknr:2009-6641
- Keesomstraat, volkstuinencomplex, 4 dennen, 13 iepen, 8 po-
pulieren, 2 wilgen, renovatie groenstrook, met herplantplicht, 
zaaknr:2009-6044.
- Potgieterstraat 31, één kastanjeboom, de boom is veel te groot 
voor de achtertuin, met herplantplicht, zaaknr 2009-6186;

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 
kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Hogeweg 13, vernieuwen en vergroten van een dakkapel, 
verzonden 23 november 2009, 2009-161Lv.
- Bakkerstraat 4, plaatsen inpandige bergingen, verzonden 23 
november 2009, 2009-146Rv.
- Haltestraat 13,15 en 17, bouw restaurant, twee winkels en 6 ap-
partementen, verzonden 23 november 2009, 2009-152Rv2efase.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 49

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. 
Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen 
wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Met het aantreden van Gert van Kuijk als voorzitter van de Ondernemersvereniging Zand
voort (OVZ) heeft het bestuur enkele ambitieuze plannen gelanceerd. Van Kuijk ergert zich 
aan de vaak klantonvriendelijke manier van ondernemen van een redelijk groot aantal 
Zandvoortse ondernemers en aan de aankleding van de Zandvoortse winkelstraten.

Gert van Kuijk was een van de sprekers tijdens de ondernemersavond van 2 november in Sunparks | Foto: Rob Bossink

Bestuur Ondernemersvereniging Zandvoort heeft ambitieuze plannen

heeft volgens Van Kuijk te 
maken met het slechts geld 
willen verdienen en niet 
uitgeven. Hij was al eerder 
bestuurslid van OVZ maar 
toen was de club misschien 
wel drie keer zo groot als 
tegenwoordig en daar wil 
hij verandering in brengen. 
“We gaan op 25 maart aan

“Als je nu ’s avonds de Kerk
straat of de Haltestraat 
in kijkt, zie je eigenlijk een 
groot zwart gat. In deze tijd 
van het jaar zou daar feeste
lijke verlichting moeten zijn 
maar slechts enkele winke
liers hebben verlichte orna
menten buiten hangen”, be
gint hij zijn jeremiade. Het 

staande een bijeenkomst 
organiseren voor iedere 
ondernemer in Zandvoort, 
lid of geen lid. We willen 
dan als het ware het sei
zoen openen. Een soort 
aftrap dus. Ondertussen 
zullen 8 zogenaamde mys
terie shoppers door heel 
Zandvoort bij de onderne

mers peilen hoe het met de 
klantvriendelijk staat. Deze 
studenten van de HvA zijn 
nu al bezig. Op 25 maart wil
len wij dan hun rapport, dat 
hun eindscriptie is, presen
teren. We hebben dan een 
algemene indruk van de 
winkels in Zandvoort. Het 
rapport zal door een echte 
BN’er interactief worden 
gepresenteerd. Daarna kan 
iedereen circa 45 minuten 
netwerken waardoor wij 
de saamhorigheid willen 
bewerkstelligen”, gaat hij 
verder.

Noord
Van Kuijk heeft ook een 
visie op Nieuw Noord en 
wil die wijk meer en beter 
op de kaart zetten: “Als je 
Zandvoort met de trein 
binnenkomt, schrik je ei
genlijk. Het is de toegang 
tot Zandvoort en het ziet 
er niet uit. We willen in ja
nuari een avond beleggen 
voor ondernemers in Oud 
en Nieuw Noord. Dan wil
len we inventariseren wat 
er moet gebeuren en zullen 
met de politiek een rondje 

door Nieuw Noord maken 
om de problemen in kaart 
te brengen.”

Muziektent
Ook de zondagse voorstel
lingen in de muziektent op 
het Raadhuisplein zullen 
weer door Mieke Thape, 
in opdracht van OVZ, ko
mend seizoen doorgang 
vinden. “We willen alleen 
later beginnen, zeg maar 
rond Pinksteren, en eerder 
stoppen. Ook willen we re
kening houden met even
tuele andere evenemen
ten. Als Classic Concerts 
een concert heeft in de 
Protestantse kerk, zullen 
wij geen hoempapaorkest 
in de muziektent op laten 
treden”, vertelt hij.

Lotenactie
De lotenactie die OVZ al ja
ren in december houdt, is 
ook dit jaar weer van start 
gegaan. Bij iedere winkelier 
die meedoet krijgt men een 
lot bij de boodschappen. 
Iedere week zullen er lo
ten getrokken worden voor 
de weekprijzen en aan het 

einde zullen uit alle loten 
de hoofdprijzen getrokken 
worden. Eén daarvan is “een 
minuut proletarisch winke
len in Albert Heijn” zoals 
Van Kuijk dat noemt. “We 
zijn blij dat Albert Heijn zich 
heeft aangemeld bij OVZ. 
Het is tevens belangrijk voor 
de winkeliers in de Grote 
Krocht”, zegt de voorzitter. 

Samenwerking
Tot slot wil Van Kuijk nog 
een lans breken voor meer 
samenwerking tussen or
ganisatoren en winkeliers 
met acties. “Samen staan 
we sterker. We moeten de 
decembermaand, die voor 
de ondernemers natuurlijk 
een van de belangrijkste 
maanden is, integraal aan
pakken en stroomlijnen. 
En samen moeten we er
voor zorgen dat we klant
vriendelijkheid hoog in het 
vaandel dragen”, sluit hij af. 
Om ondernemers en hun 
medewerkers een zetje in 
de goede richting te geven 
zal OVZ in februari nog een 
avondtraining ‘a la John 
Cleese’ organiseren.
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ZSC langs BSM

SV Zandvoort kreeg veel te weinigZSCdames niet slim genoeg

Driebandenkampioenschap 
in beslissende fase

zaalvoetbal

voetbal - zaterdagbasketbal - heren

basketbal - dames

handbal

biljarten

Geen voorbespreking houden en toch een goede wedstrijd afleveren. Dat overkwam twee 
ZSC spelers omdat zij de scheidsrechterrol moesten vervullen bij een dameswedstrijd van 
ZandvoortNoord. Uiteindelijk was er bij Michel van Marm en David Conijn niets te mer
ken tijdens de wedstrijd.

Opnieuw heeft het zaterdagelftal van SV Zandvoort met beter voetbal dan hun te
genstander niet kunnen winnen. Kennemerland, tot zaterdag de nummer drie van 
de ranglijst, kwam na een zwakke wedstrijd met de schrik vrij en ging met een punt 
terug naar Haarlem.

Na de thuiswedstrijd van zijn handbaldames was ZSCcoach 
Rob Til een teleurgesteld man. De dames domineerden vrij
wel de gehele wedstrijd het duel in de Korverhal tegen het 
tweede team van Volendam. Alleen in de laatste tien minu
ten waren ze even volledig de weg kwijt en zag Volendam 
kans een 149 achterstand in de laatste seconde om te zetten 
in een 1414 gelijkspel.

Het driebandenkampioenschap van Zandvoort komt in de 
beslissende fase. Na de op een na laatste voorronde, afge
lopen zaterdag in café Alex, staat Rob Tan nog steeds fier 
bovenaan. Hij wordt gevolgd door de nieuwe nummer twee 
Dick van Dam, die als enige van de toppers deze avond zijn 
partij wist te winnen. Ron de Jong, die een mindere avond 
beleefde, staat derde. De beste dame is nog steeds Irma Beil
schmidt die vast op de vijfde plaats te vinden is.

ZSC’04 had het alleen in 
de eerste helft moeilijk. 
Bij elke voorsprong die de 
Zandvoorters namen, wis
ten de Bennebroekers steeds 
weer op gelijke hoogte te 
komen. Daarna maakten 
spelers als Berg en Post het 

De streekderby tussen onze 
plaatsgenoten en Ken
nemerland is er altijd eentje 
waar wat om te doen is. Nu 
speelde Zandvoort bijna de 
hele wedstrijd op de helft van 
hun gasten maar konden de 
al vroeg opgelopen achter
stand, in de 12e minuut blun
derde doelman Boy de Vet, 
pas na 74 minuten inlopen. 
Daar tussenin hadden ze le
gio mogelijkheden om op een 
grote voorsprong te komen 
maar, en dat is niet voor het 
eerst dit seizoen, de spitsen 
wisten het net niet vinden.

Het verhaal van deze wed
strijd was ook de wind die 
strak over het veld joeg. De 

Nadat de eerste vijf minu
ten doelpuntloos verliepen, 
wist ZSC in de daarop vol
gende periode een 40 voor
sprong te nemen. Tegen het 
einde van de eerste dertig 
minuten had Volendam de 
achterstand echter weer 
weggewerkt en leek 66 de 
ruststand te worden. Laura 

Bij de Cafétrofee, met name 
in de top drie, geen ver
schuivingen. Bluys 1 staat 
nog steeds bovenaan en 
het moet wel heel gek lo
pen willen zij de prijs niet 
in de wacht slepen. Als 
tweede staan de reserves 

verschil. ZSC’04 drijft op de 
aanvallende impulsen van 
het tweetal en dat is tegen 
het lastige BSM altijd prettig. 
Door de gemiste voorbespre
king vielen er wel onnodige 
tegendoelpunten aan de 
kant van ZSC. Bij de tussen

Haarlemmers konden daar 
in de eerste helft, met de 
wind tegen, niet goed mee 
omgaan. Er werden veel 
hoge ballen gespeeld en die 
werden een prooi van die 
wind. Zandvoort daarente
gen had constant druk op 
het Haarlemse doel maar, 
zoals hierboven al vermeld, 
kwam zichzelf of de uitste
kende Kennemerland goalie 
Joost Breed tegen op weg 
naar het net. Bij een van de 
bijna sporadische aanvallen 
van de gasten maakte De 
Vet een blunder in zijn straf
schopgebied. Hij pakte een 
terugspeelbal, met totaal 
geen gevaar er omheen, met 
de handen op in plaats van 

Koning dacht daar echter 
anders over en zorgde met 
een snelle break voor een 76 
voorsprong bij de rust.

Nadat Volendam direct na 
de hervatting de gelijkma
ker had gescoord, nam ZSC 
opnieuw het heft stevig in 
handen. Onze plaatsgenoten 

van Bluys op eerbiedwaar
dige afstand, met daar 
weer onder het team van 
café De Lamstrael. Café 
Oomstee is door het afzeg
gen van Henk v.d. Linden in 
een vrije val terechtgeko
men. Gisteren, woensdag 

Landelijk karatesucces

Nieuw bestuur SV Zandvoort

karate

voetbal

Afgelopen weekend vonden de officiële Nederlandse Kam
pioenschappen Karate Jeugd van de Karatedo Bond Ne
derland plaats. In sporthal De Oosterpoort te Zoetermeer 
streden 250 deelnemers om de diverse titels. Maar liefst 
twee Zandvoorters hebben de Nederlandse titel in hun 
leeftijdsklasse behaald.

Maandagavond heeft de Algemene Ledenvergadering van SV 
Zandvoort een nieuw bestuur gekozen. Drie nieuwe bestuurs
kandidaten werden door het gedecimeerde oude bestuur 
voorgesteld. Alledrie konden door acclamatie zitting nemen.

Thomas v.d. Meijden (11) 
en Iman Elkabary (12) van 
sportschool Kenamju zijn 
nog niet zo heel lang met 
karate bezig. Ze komen 
vanuit Kenamju Zandvoort 
waar hun talent is ontdekt, 
en krijgen nu wedstrijdtrai
ning in Kenamju Haarlem. 

Het nieuwe bestuur vroeg, 
en kreeg, ‘carte blanche’ 
voor de laatste bestuurs
post. Het is nog in onder
handeling met een beoogd 
penningmeester die op een 
later tijdstip aan de vereni
ging zal worden voorgesteld. 

In Zoetermeer zijn bei
de jongens ongeslagen 
kampioen geworden. Er 
was overigens nog meer 
Zandvoortse succes. Loekie 
van Dinthen (10) heeft 
het in Zoetermeer tot een 
fraaie derde plaatst (letter
lijk?) geschopt. 

Het bestuur bestaat nu uit 
voorzitter Hans Hogendoorn, 
vicevoorzitter Wim Buchel 
sr., Siem Hielkema, Leandra 
Molenaar, Pieter Mans en Ted 
Saunier. De diverse bestuurs
functies zullen onderling 
verdeeld worden.

stand van 42 ontworstelden 
de Zandvoorters zich aan de 
greep van de Bennebroekers 
die soms gevaarlijk bleken te 
zijn. Bij 74 kwam BSM nog 
gevaarlijk terug tot 76 maar 
met Maurice Moll, Mitchell 
Post en Nigel Berg in de ploeg 

het speelobject ver weg te 
trappen. De uitstekende arbi
ter van dienst kon niet anders 
dan een indirecte vrije schop 
toekennen. Waarom De Vet 
naast de muur ging staan 
in plaats van op zijn doellijn 
zal wel een van de mysteries 
van de sport blijven. Feit is 
dat Aart van der Giezen de 
bal hoog in het doel schoot 
en zijn ploeg in de situatie 
bracht die zij graag willen: 
een voorsprong opbouwen 
en de bal daarna zo lang mo
gelijk in de ploeg houden.

Na rust moesten de Zand
voorters tegen de wind
kracht 8 opboksen en alge
meen ging men ervan uit dat 

Het 100e punt van Niels Crabbendam

Nigel Berg wordt op zijn huid gezeten door de verdediger van Kennemerland

Doelpoging Naomi Caspers

Break van Tessa de Boer

Lions heren poetsen foutje weg

Zandvoortse dames weer in mineur

De heren van The Lions hebben het foutje van vorige week, 
toen er in Den Helder van Noordkop 2 werd verloren, weer 
rechtgezet. Het vierde team van Akrides werd met 10973 
terug naar IJmuiden gestuurd. Het 100e punt werd door 
Niels Crabbendam gescoord.

De Zandvoortse basketbaldames waren zaterdag niet op
gewassen tegen het IJmuidense Akrides. Vooral de eerste 
helft werd voor onze plaatsgenoten een bijna regelrechte 
afgang. Met maar 6 punten (!) in het eerste kwart en 12 in 
het tweede, was het verschil snel gemaakt.

Lions ging een beetje timide 
van start maar allengs kwa
men ze op stoom. Vooral Paul 
Wessels gaf met zijn 43 pun
ten het goede voorbeeld en 
de jurytafel het meeste werk. 
Aanvankelijk was Marvin 

Alles wat er fout kan gaan, 
ging dan ook fout, bijna zo
als te doen gebruikelijk de 
laatste tijd. Zwak verdedigen, 
slechte schotkeuzes, zo goed 
als geen rebound waardoor 
er ook van een break geen 
sprake kon zijn, en een tegen

Mar tina niet op schot maar 
gaande de tweede helft 
kwam ook hij los en verza
melde alsnog een indrukwek
kende 37 punten.

“Ondanks dat we vorige week 

stander die fel op de bal ver
dedigde en een aantal aan
valssystemen kon hanteren, 
die bijna steevast iemand 
vrij onder het bord bracht. 
“Ik mis een bepaalde felheid 
in mijn ploeg. Ze zouden de 
tegenstanders met huid en 

hadden verloren, hebben we 
het nu nog in eigen hand. We 
moesten al twee keer van het 
Purmerendse Early Bird win
nen om kampioen te worden 
en dat moeten we nu nog 
steeds. Vandaag hebben we 
Ron v.d. Meij (voor 2 wedstrij
den geschorst, red.) niet echt 
gemist want er was uitste
kende vervanging in de per
sonen van Niels Crabbendam 
(12 punten, red.), Lars Leferink 
en Ken van Rhee. Die jonge 
jongens voelen zich steeds 
meer bij ons thuis”, vertelde 
Martina na afloop.

Volgende week, zaterdag 12 
december, is de eerste con
frontatie van de Zandvoortse 
basketbalheren met het nog 
steeds ongeslagen Early Bird 
in sporthal De Karekiet in 
Purmerend. Die wedstrijd be
gint om 20.45 uur. 

haar moeten opvreten. Nu 
laten zij zich naar de slacht
bank leiden”, zei de teleurge
stelde coach Richard Koper 
na afloop. De tweede helft 
bracht een wat beter opere
rend Lions dat echter al een 
te grote achterstand had om 
de IJmuidense dames nog te 
bedreigen. De uiteindelijke 
5177 eindstand was dan ook 
meer dan terecht.

Duidelijk wordt zo langza
merhand dat het eerste da
mesteam van The Lions zit 
te snakken om verjonging en 
om wat langere speelsters. 
Dat kan vanuit eigen gelede
ren nog wel enige tijd op zich 
laten wachten dus zal er na 
het seizoen buiten Zandvoort 
gelobbyd moeten worden 
om speelsters naar hier te 
krijgen. Dat zal niet meeval
len als er ergens onderin de 
rayonklasse gespeeld wordt.

Studio 118 Dance
SV Zandvoort
Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 
 Glaszettersbedrijf
Vista Vastgoed
Wapen van Zandvoort,
  eten en drinken…

Sinterklaasactie:
Boudoir by Sara
Café Koper
Chocoladehuis Willemsen
Corry’s Kaashoek
De Salon
Dobey Zandvoort
Elvitaal
Kroon Mode
Lavogue
Massage bij Rosa
Mobiele Poets Centrale
Music Store
Parfumerie Moerenburg 
Salade Service
Shanna’s Shoe Repair 
 & Leatherwear

liepen uit naar 117 en niets 
leek een forse overwinning 
voor ZSC in de weg te staan. 
Maar Volendam toonde op
nieuw veerkracht en kwam 
terug tot 119. Zandvoort 
zag het gevaar en voerde 
de voorsprong gestaag op 
tot het grootste verschil tot 
dan toe, 149. Het gerouti
neerde Volendam was ech
ter nog niet verslagen. De 
Zandvoortse aanval werd 
lam gelegd en met vaak slim 
handbal kwam Volendam 
gestaag dichterbij. Met nog 
een paar seconden te gaan 
verzuimde ZSC op zeker te 
spelen en zag Volendam kans 
om in de slotseconde het 
speeltuig alsnog achter ZSC
keepster Angela Schilpzand 
te werken. Aan deze 1414 ge
lijke stand en onnodig pun
tenverlies kon ZSC daarna 
niets meer veranderen. De 
Zandvoortse doelpunten 
werden gemaakt door Laura 
Koning (5), Martine Balk (4), 
Lucia v.d. Drift (3), Romena 
Daniëls en Naomi Caspers 
ieder 1 doelpunt.

2 december, is de laatste 
voorronde bij café Bluys ge
speeld. Omdat deze krant 
op woensdagochtend al 
bij de drukker aangeleverd 
moet worden, hebben wij 
deze uitslag niet mee kun
nen nemen.

De Zandvoortse biljartwe
reld maakt zich nu op voor 
de ‘grande finale’, die op za
terdag 12 december in café 
De Lamstrael afgewerkt 
zal worden. Daarover, en 
over de stand na de laat
ste ronde van gisteren, 
komende week meer in de 
Zandvoortse Courant.

www.sportinzandvoort.nl
“De Sportraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college”

Kennemerland nu de druk op 
de Zandvoortse verdediging 
zou leggen. Niets was minder 
waar. Zandvoort hield de bal 
laag en goed in de ploeg en 
de druk op het doel van Breed 
werd almaar groter. Echter 
zonder de verlossende gelijk
maker op te leveren. Talrijke 
kansen, waarvan diverse zo
genaamde ‘100% kansen’, 
werden gecreëerd maar 
Breed hield op vaak won
derbaarlijke wijze zijn doel 
schoon. Tot de 74e minuut. 
Maurice Moll legde vanaf de 
linker flank de bal panklaar 
voor de Zandvoortse topsco
rer Michel de Haan die ein
delijk hard koppend de beide 
ploegen, dik verdiend, op 
gelijke hoogte kon brengen. 
Wat ook verdiend zou zijn, 
was een tweede Zandvoorts 
doelpunt. Het zou er niet van 
komen. Tot twee keer toe lag 
de bovenligger in de weg. De 
11 was een feit. Een punt voor 
Kennemerland en een gedes
illusioneerd Zandvoort met 
een enorme kater.

Komende zaterdag speelt de 
zaterdagse hoofdmacht van 
SV Zandvoort thuis tegen het 
Helderse HCSC, dat zaterdag 
de wedstrijd in en tegen 
Amstelveen met 31 verloren 
zag gaan. Overige uitslagen 
2e klasse A: ZOB – Marken 23, 
de overige wedstrijden wer
den afgelast.

was ZSC toch een maatje te 
groot voor BSM. Met een 
eindstand van 96 konden 
de Zandvoorters tevreden de 
kleedkamer op zoeken.

“Ook al was de voorbereiding 
niks, als je deze wedstrijd 
weet te winnen is dat ge
woon goed. We blijven mee
doen en staan drie punten 
achter op de koploper”, aldus 
aanvoerder Michel van Marm 
na afloop.



Uitstekend onderhouden en sfeervol 2 kamerappartement  
op de 7e verdieping met prachtig uitzicht over de  
Zandvoortse duinen, het dorp en de zee. Dit complex heeft  
een lift en afgesloten parkeerterrein voor de bewoners

•	 Starterslening	via	de	gemeente	mogelijk
•	 Ideaal	voor	1	of	2	persoons	huishouden
•	 Geheel	voorzien	van	dubbele	beglazing	en	kunststof	kozijnen
•	 Op	loopafstand	van	het	strand
•	 Berging	in	de	onderbouw
•	 Woonoppervlakte	ca.	50	m²

Deze uitgebouwde 2 onder 1 kap woning is in een rustige 
woonomgeving gelegen nabij de beschermde duinen.

•	 Royale	L-vormige	woonkamer	met	open	haard	(gas)
•	 4	slaapkamers,	badkamer	met	o.a.	ligbad	en	separate	douchecabine
•	 Moderne	woonkeuken	met	openslaande	deuren	naar	achtertuin
•	 Nieuw	pannendak	(geïsoleerd)	en	goten	in	2009
•	 Woonkamer,	woonkeuken	en	badkamer	v.v.	vloerverwarming
•	 Nagenoeg	geheel	v.v.	dubbele	beglazing	en	hardhouten	kozijnen
•	 Garage,	oprit	en	beschutte	achtertuin	met	achterom
•	 Woonoppervlakte	ca	150	m²,		perceeloppervlakte	308	m²

Vraagprijs: € 209.500,-

Vraagprijs: €  325.000,-

Vraagprijs: € 529.000,-

Vraagprijs: €  879.000,-

Vraagprijs: € 157.500,-

Vraagprijs: €  309.000,- 

Villa “De Heuvel” is gelegen tegenover beschermd  
natuurgebied en staat op een riant perceel van 1309m²  
eigen grond.  

•	 Woonkamer	met	haard,	open	keuken	met	bijkeuken
•	 2	royale	slaapkamers,	moderne	badkamer	met	o.a.	ligbad
•	 Vrij	uitzicht/volledige	privacy	door	unieke	hoge	ligging
•	 Oprit	voor	meerdere	auto’s	en	carport	voor	2	auto’s
•	 Mogelijkheid	tot	het	vergroten	van	de	woning	is	aanwezig
•	 Woonoppervlakte	(thans)	ca.135m²	

Op de 5e etage gelegen, goed onderhouden 3 kamer 
appartement met ruim balkon op het westen en zeezicht.

•	 Woonkamer	met	zeezicht,	open	keuken	
•	 2	slaapkamers
•	 Badkamer	v.v.	douchecabine,	wastafel	en	badkamermeubel
•	 Geheel	v.v.	hardhouten	kozijnen	en	dubbele	beglazing
•	 Grote	berging	en	parkeerplaats	in	de	onderbouw
•	 Snelle	oplevering	is	mogelijk
•	 Woonoppervlakte	ca.	91	m²	(excl.	balkon)

Tussenwoning met voor- en achtertuin op nog geen  
150 meter van uitgestrekt beschermd duingebied gelegen.    

•	 Type	3	onder	1	kap
•	 Voortuin	ca.	7.50m	diep,	beschutte	achtertuin	ca.	15m	diep
•	 Woonkamer	met	erker
•	 Keuken	met	toegang	naar	achtertuin	met	stenen	garage
•	 4	slaapkamers	en	ruime	bevloerde	bergzolder
•	 Woonoppervlakte	ca.	90m²	
•	 Perceeloppervlakte	239m²

Burg. van Alphenstraat 57/20Dr. de Visserstraat 3L’Amistraat 2  

Zandvoortselaan 113  Ir. E.J.J. Kuindersstraat 11/11  Matthijs Molenaarstraat 3

BLD08069A
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Sfeervol, mooi verbouwd woonhuis met vrij uitzicht op  
een rustig straatje, gelegen aan de rand van het oude  
centrum van Zandvoort.

•	 Goed	onderhouden	en	sfeervol	gerenoveerd	sinds	2003
•	 Dichte	keuken	v.v.	inbouwapparatuur
•	 2	slaapkamers,	moderne	badkamer,	wasruimte	
•	 Knusse	patio
•	 Geen	parkeervergunning	nodig
•	 Woonoppervlakte	ca.	70	m²	

(ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatieJhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 | 2042 PR  Zandvoort | Tel: 023 - 5 715 715 www.cvl.nu
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Golf van
vandalisme in
Zandvoort

Burgemeester
geeft toelichting
op nieuwe wet

Nieuwe kansen
voor meer cultuur
op Gasthuisplein

Nipte zege voor
voetballers van
Piet Keur

5e jaargang • week 50
10 december 2009
Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

De Mannetjes

Dag Sint, 
hallo Kerstman

‘Die oliebollen gaan al 
veel lekkerder smaken’ Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

week 50 : 
• Kerststol 
met of zonder spijs  € 5,95
• Knip wit of bruin € 1,75

week 51 : 
Let op WOENSDAG 16 en 
DONDERDAG 17 dec  50% korting 
op al het brood, klein brood 
en croissants

Stap ook eens binnen voor een 
lekker belegd broodje met één 

 van onze heerlijke ambachtelijke 
salades en een lekker kopje koffie

Verordening “Tijdelijke regels Wet 
investeren in jongeren” is vastgesteld
In de gemeenteadvertentie leest u er meer over

Vrijdagmiddag is het kunstwerk ‘This ain’t Joe Doe’ van 
Marlène Sjerps onder zeer grote belangstelling, op het 
plein voor de Vomar Voordeelmarkt in winkelcentrum 
Nieuw Noord, onthuld. Een van de bewoners van het be
geleid wonen complex dat ook aan het plein grenst, John 
Boedhoe, verrichte samen met cultuurwethouder Gert Too
nen en bestuursvoorzitter Harrie Westra van Vomar de offi
ciële handeling. Boedhoe was de inspiratiebron voor Sjerps.

Het beeld van Sjerps is het 
gevolg van afspraken die 
tussen de gemeente en 
Vomar zijn gemaakt toen 
er 8 jaar geleden een eind 
kwam aan de nieuwbouw 
van de supermarkt en men 
het plein wenste te verfraai-
en. “Daar is ondertussen wel 
een poosje overheen gegaan 
maar hier staan we dan voor 
de onthulling. Er waren veel 
aanmeldingen waaruit wij er 
drie hebben gekozen. Uit die 

drie heeft de Zandvoortse 
bevolking via een verkiezing 
kenbaar gemaakt welk ont-
werp uitgevoerd zou gaan 
worden. het werd ‘This ain’t 
Joe Doe’ van Marlène Sjerps”, 
zei medefinancier Westra, 
waarna hij samen met 
Boedhoe en Toonen het in 
vlaggen gehulde beeld aan 
de belangstellenden toonde. 
Zandvoort, en met name 
Nieuw Noord, heeft er een 
prachtig kunstwerk bij.

Profiteren van ver-
goeding ziektekosten-

verzekering 2009? 
kom  langs en laat 
het u voorrekenen!

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort begint langza
merhand in kerstsfeer te 
ge raken. Maandag werd 
de ver lichting in de mu
ziektent aan het Raad huis
plein opgehangen en aan
gestoken, dinsdag waren 
de vier grote kerstbomen 
van de gemeente aan de 
beurt. De winkeliers heb
ben de Sinterklaasuitingen 
opgeborgen om ruimte 
te maken voor sfeervolle 
kerstetalages. Zand voort is 
klaar voor de kerst!

Dit jaar mocht wethou-
der Gert Toonen de ver-
lichting in de mooie, grote 
en volle Nordman op het 
Raadhuisplein ontsteken. 
Deze boom is altijd de eerste 
van de grote bomen die ge-
sierd wordt door honderden 
lampjes. Net zoals voorgaan-
de jaren staan er ook weer 
gemeentelijke bomen op de 
driehoek bij het Huis in de 
Duinen, op het Stationsplein 

De lampjes in de kerstboom branden

Onthulling van het kunstwerk

Kunstwerk onthuld

en op het plein bij de Vomar. 
De bomen zijn door kwe-
kerij Van Kleeff besteld en 

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

werden maandag met een 
grote oplegger bezorgd. De 
bomen komen overigens uit 
Denemarken en zijn circa 
7 meter hoog. Er is voor de 
Nordman gekozen omdat 
dit een sterke boom is met 

veel vertakkingen, die moei-
lijk zijn naalden loslaat. Vorig 
jaar stond de boom op het 
Raadhuisplein tot half febru-
ari. Wel wordt op 7 januari, 
de dag na ‘drie koningen’, de 
verlichting weggehaald. 

Zandvoort komt in kerstsfeer
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is het over 14 dagen kerst. Dus 
tijd genoeg om te bedenken 
of ik nu wél of geen kerst-
boom in huis zet. Maak ik dit 
jaar nu wél of niet mijn eigen 
kerstkaarten. En wordt het 
een uitgebreide kerstmaaltijd 
of bestel ik (lekker gemakke-
lijk) een visschotel? 
Elk jaar weet ik dat de periode 
voor de feestdagen hectisch 
zijn. Er moet van alles gedaan 
worden maar ik schuif het 
steeds voor me uit. Daarom 
vind ik het knap als mensen 
lang van tevoren diverse za-
ken plannen. Zo hebben ze de 
sinterklaasinkopen bijtijds in 
huis en de kerstkaarten lig-
gen startklaar. Deze perfec-
tionisten weten ook al wat 
ze met de kerst gaan eten. 
Geweldig! Telkens neem ik me 
voor eerder te beginnen. Dus 
niet! De laatste middag voor 
Sinterklaas liep ik als een gek 
met de verlanglijstjes rond. 
Natuurlijk was het kookboek 
en de ijsmachine uitverkocht. 
Het schoot echt niet op. 
Gelukkig had ik een hot tele-
foonverbinding met de hoofd-
piet die me wegwijs maakte 
met de nieuwste rage op 
speelgoedgebied. Na alle inko-
pen was ik nog lang niet klaar! 
Er moesten gedichten bij de 
cadeaus. Aangezien mijn man 
daar allergisch voor is, werd 
ook zijn aandeel naar mij ge-
schoven. Met rode wangen en 
veel gestress kreeg ik tenslot-
te alles af. Pakjesavond had 
ik weer gered. De blije toetj - 
es van de kleine gelovigen 
maakten alles goed. Dank u 
Sinterklaasje!
Volgend jaar doe ik ‘t net als 
de VVD. Zij stuurde in novem-
ber een uitnodiging voor de 
nieuwjaarsreceptie 2010 naar 
hun leden en wenste iedereen 
alvast fijne feestdagen. Maar 
tja, deze partij zorgde later 
voor nog meer verrassingen. 
Over 14 dagen kerst? Dus ge-
noeg tijd voor m’n handbe-
schilderde kerstkaar-
ten! Als ik verstandig 
ben dan maak is ze 
direct voor 2010, dan 
heb ik daar geen zor-
gen meer over. 

cartoon

Volgens mij…
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De leges voor de bouwvergunningen voor de Zandvoortse 
strandpaviljoens blijven stof geven voor veel discussie. Dat 
geldt ook voor de financiering daarvan, want het college 
wil een extra krediet ter beschikking hebben. In de com
missie Raadszaken van twee weken geleden werd er al 
twee uur aan besteed, met een verdeelde commissie als 
gevolg. Afgelopen dinsdag werd de discussie nog eens 
dunnetjes overgedaan in tweeënhalf uur.

Fred Paap (VVD) was van 
mening dat het een goede 
zaak is dat er nu legaal op 
het strand gebouwd mag 
worden. Daarentegen wil 
hij niets weten over verschil 
tussen seizoensgebonden 
bouwwerken en niet seizoen-
gebonden. Dat onderscheid 
ontstaat door de manier van 
het vaststellen van de leges. 
Alleen op het strand gaat er 
per m2 betaald worden, elders 
in de gemeente Zandvoort is 
dat een bepaald percentage 
van de bouwkosten. Ook is 
hij van mening dat de per-
soneelskosten uit het bud-
get Personeelszaken moeten 
komen en niet voorgefinan-
cierd moeten worden. De op-
brengst kan dan later weer 
terugvloeien. CDA’er Gert Jan 
Bluijs sprak van miscommu-
nicatie tussen strandpachters 

en gemeente “en dat is niet 
de eerste keer”. Nico Stammis 
(PvdA) was het daar niet mee 
eens en brak een lans voor 
wethouder Wilfred Tates. De 
OPZ, bij monde van Bruno 
Bouberg Wilson, zette ook 
kanttekeningen bij de door 
het college gevolgde route. Hij 
stelde voor om nacalculatie te 
verrichten na het opbouwen. 
Het eventueel teveel betaalde 
zou dan terug moeten naar 
de aanvragers. Pim Kuijken 
(PvdA) steunde het college. 
Hij had het over een billik en 
uiterst vriendelijk voorstel en 
begrijpt de pachters niet.

In zijn antwoord zei Tates dat 
hij zeer coulant is geweest. 
“In de raadsopdracht en het 
collegeprogram staat dat we 
ander beleid moeten maken. 
Daarom hebben we gekozen 

Bouwleges strand toch aangenomen
Politiek verslag

Raadvergadering d.d. 08-12

voor de projectmatige aan-
pak”, aldus de wethouder. Hij 
werd door Jerry Kramer geïn-
terrumpeerd die zei dat hij er 
niets meer van snapte en was 
daar een beetje ontstemd 
over: “Dit brengt mij van mijn 
à propos”, zei hij, waarna VVD-
fractievoorzitter Paap stelde 
dat Kramer de vragen mag 
stellen die hij wil.

In tweede termijn was Cees 
van Deursen (GL) het eens 
met de CDA-stelling dat er 
te weinig gecommuniceerd 
is en ging ook voor een groot 
gedeelte met de VVD mee. 
Opnieuw steunde Kuijken het 
college, verdacht coalitiege-
noot VVD van doemdenkerij 
en wilde dat zij een trouw co-
alitiegenoot zijn. Nadat Tates 
geantwoord had dat, indien 
de Raad van State tot vernie-
tiging van de regeling zou 
besluiten, de verlengde ver-
gunningen toch rechtsgeldig 
zijn, besloot het CDA om een 
motie van wantrouwen in te 
dienen. Deze werd na beraad 
met 12 stemmen tegen en 5 
voor verworpen. Uiteindelijk 
werd het collegevoorstel met 
een toch nog grote meerder-
heid aangenomen.

familieberichten

dankbetuiging

burgerlijke stand
21 november  - 27 november 2009
Geboren:
Jinne Jacobus, zoon van: Jongebreur, Darryl Frederick en: 
Derks, Bapke Marije.
Lindsey, dochter van: Groothuis, Benny en: Zonneveld, Karen.
Megan, dochter van: Groothuis, Benny en: Zonneveld, Karen.
Tristan Floris Wouter, zoon van: de Wid, Gerard Hein en: van 
der Wal, Francis Marguérite Léontine Chantal.
Josey Tordesillas Philimena Hayes, dochter van: Lozada, Juvy 
Tordesillas. 
Jason Vince, zoon van: Mettes, Sylvia Adriana Alida.
Colin Mauro, zoon van: Nieuweboer, Kenneth Ike Christof 
Fabianus en: Morini, Astrid.
Geregistreerd Partnerschap:
van der Lee, Antonia Johanna en: Jonker, Martine Cornelia. 
Overleden :
Brouwers, Bernardus Johannes, oud 58 jaar.
Solkes, Femia Lucretia, oud 89 jaar.
Hekkers geb. Boonstra, Marie, oud 78 jaar.
Schippers geb. van Delden, Anna Maria Magdalena, oud 94 jaar.
Huizinga, Alexander Carolinus, oud 90 jaar.
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Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon
KomenDe ZonDAG 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur mevr. ds. C. Sloots uit Amsterdam
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
www.aap-parochies.nl
10.30 uur Pastor C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

kerkdiensten 
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KER STONTB I J T
                     CADEAU 

Laat uw geliefde(n) dit jaar lekker zorgeloos 
uitslapen op Eerst e en Tweede Kerst dag. 
Wij bezorgen een heerlijk kerst ontbijt!
U kunt kiezen uit drie pakketten. In 
deze krant zit een fl yer, daarop vindt 
u alle mogelijkheden. Fijne dagen!

Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de 
ziekte en na het overlijden van 

Hans Lindeman 

betuigen wij u onze welgemeende dank. 

Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en 
condoléances waren voor ons een grote troost. 

Uit aller naam: 
Trees Lindeman - Vrijaldenhoven 

Zandvoort, december 2009 

“Kussie extra”

Tot op het laatst betrokken bij allen die haar lief waren, 
is toch nog onverwacht op 92-jarige leeftijd overleden 
onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, 
super oma, ouwe oma en oma Zandvoort

Rie ter Wolbeek - Weber
weduwe van Jan ter Wolbeek

7 december 2009
Ans en Luuk
Ivan en Diana
Esperansa, Isabel
Lukie
Michel en Sonila
Loressa
Jeannette en Mike
Jordi, Maxime

Rein en Imke
Mascha
Niels
Django
Kaya

Rietje is thuis, Van Lennepweg 103 zw te Zandvoort 
waar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren 
op donderdag 10 december van 19.00 tot 21.00 uur.

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 11december 
om 11.00 uur op de Algemene begraafplaats aan 
de Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in 
de ontvangkamer van de begraafplaats.

Lieve oma,

Je was de beste.
Kussie extra.

Ivan, Lukie, Diana

Langs deze weg willen wij iedereen 
hartelijk danken voor de liefde en steun die 

wij ontvingen tijdens het ziekbed en overlijden van 

Willem van Soolingen

Onze speciale aandacht gaat uit naar het personeel 
van ‘Thuiszorg’ en van het ‘Huis in de duinen’.

Corrie van Soolingen, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zondag was Circuit Park Zandvoort het terrein voor chro
nisch en terminaal zieke kinderen. De Stichting Hoogvlie
gers zorgde ervoor dat 50 kinderen de dag van hun leven 
kregen door ze per helikopter naar het circuit te vervoeren 
en daar in ‘vette’ GT4 racewagens te laten meerijden.

De kinderen worden in de helikopter geholpen

Stichting Hoogvliegers op circuit

wagens, zoals Porches en Ca-
maro’s, ingezet waar de kin-
deren in mee konden rijden. 

Race Planet, van Michael 
Bleekemolen, had zondag 
een aantal ‘vette’ GT4-race-

Natuurlijk was dat bijna de 
limit. Wat echt de limit was, 
was natuurlijk de rondvlucht 
met een helikopter boven 
Circuit Park Zandvoort en de 
zee voor Zandvoort. De ge-
meente Zandvoort had alle 
medewerking verleend voor 
de nodige vergunningen. Zo 
een rondvlucht is namelijk 
niet voor iedereen wegge-
legd en de kinderen genoten 
er dan ook zichtbaar van.

De doelstelling van Stich ting 
Hoogvliegers is chronisch en 
terminaal zieke kinderen te 
laten vliegen. Ze vliegen het 
hele jaar door met kinde-
ren en vanaf elk vliegveld in 
Nederland. Piloten, veelal be-
roeps, stellen hun vrije tijd, 
hun helikopter en/of vlieg-
tuig daarvoor beschikbaar.

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Wie wordt Zandvoorter van het jaar?

Stem nu! zie pagina 7

Redactieteam zoekt versterking
Voor een nieuw op te zetten rubriekspagina zijn wij 
op zoek naar jonge, enthousiaste mensen die hier 

een bijdrage aan willen leveren.

Het huidige redactieteam voor deze pagina bestaat momenteel 
uit 2 jonge vrouwen. Graag zouden zij 1 of 2 mannelijke of 

vrouwelijke collega’s (ca. 25-35 jaar) welkom heten. 
De werkzaamheden zullen, afhankelijk van de eigen invulling, 

ca. 2 uur per week in beslag nemen. Enige 
journalistieke ervaring is een pré, maar geen noodzaak.

Reacties per e-mail richten aan 
redactie@zandvoortsecourant.nl
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Wilt u meer weten over de inrichting van de openbare ruimte? 

Of heeft u vragen of opmerkingen over de bestrating,

 straatverlichting, zwerfafval, straatmeubilair 

of soortgelijke zaken? 

U bent van harte welkom op het wijkspreekuur 

donderdag 17 december van 19.00 tot 20.00 uur in 

het gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort.

Vooraf aanmelden is niet nodig: de koffie staat klaar!

 

ZANDVOORT SCHOON!?  
17 december wijkspreekuur in het centrum

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Tevens zijn er leuke kerst-
cadeautjes en kerstkaarten 
te koop van ’t Winkeltje, Fair 
Trade, Kika, het RIBW en De 
Zonnebloem. BienveNu res-
taurant van Nieuw Unicum 
toont al het lekkers. In de 
creatieve ruimte kunnen 
kinderen een kerstdecoratie 
timmeren onder deskun-
dige leiding van timmer-
docent Fred van der Plos. In 
het jeugdhonk wordt een 
leuke kerstfilm gedraaid 
en je kunt je mooi laten 
schminken. En natuurlijk is 
er Glühwein, warme cho-
comelk en kerstbrood. Kom 
gezellig langs bij Pluspunt 
Flemingstraat 55.

Markt in kerstsfeer
Op zondag 13 december 
wordt voor de tweede maal 
een rommelmarkt georga-
niseerd in De Krocht. De 
gratis markt duurt van 
10.00 tot 16.00 uur en staat 
geheel in het teken van de 
kerst. Naast tweedehands 
spulletjes worden ook an-
tiek, curiosa, verzamelin-
gen, boeken en kerstarti-
kelen aangeboden. De bar 
zal de gehele dag geopend 
zijn voor koffie, drankjes en 
broodjes. 

Gratis toegang
Op 13 december is om 14.00 
uur op de Brinck van Nieuw 
Unicum het dameskoor 
Cantiamo onder leiding van 
dirigent Bertram Treling 
aanwezig. Dit enthousiaste 
gezelschap zingt deze mid-
dag een mix van Bach tot 
Beatles… en ze hebben na-
tuurlijk een kerstrepertoire. 
Dus kom, luister en geniet 
van dit spetterende optre-
den in Nieuw Unicum.

Kerstmarkt 
Bent u nog op zoek naar 
leuke kerstcadeaus en wilt 
u overdekt shoppen? Dat 
kan op 18 december  bij 
Nieuw Unicum. Dit jaar is 

de aanvangstijd veran-
derd en bent u welkom 
van 14.00 tot 20.00 uur! 
De kramen staan klaar 
met zelfgemaakte kerst-
stukjes, cadeauartikelen, 
etenswaren als bijv. soep 
en glühwijn. Verder is er 
een kerstbomenverkoop. 
De meeste artikelen zijn 
door de bewoners zelf ge-
maakt en er is voor klein 
en groot beslist een mooi 
en leuk kerstcadeau te 
vinden. Nieuw Unicum is 
met bus 80 gemakkelijk 
te bereiken. 

Kerstpakket
Wilt u uw kerstpakket 
weer afstaan aan gezin-
nen die het beter kunnen 
gebruiken? Dan kunt u 
de complete kerstdoos 
op vrijdag 18 december 
tussen 9.30 en 13.00 uur 
in de ontmoetingsruimte 
van de St. Agathakerk aan 
de Grote Krocht afgeven. 
De kerstpakketten gaan 
naar gezinnen, oude-
ren en alleenstaanden, 
die daardoor blij verrast 
Kerstmis 2009 met goede 
gevoelens en andere ogen 
tegemoet zien. Alvast 
hartelijk dank namens de 
diaconale werkgroep van 
de AAP-parochies. 

Duinwerkdag
Op zaterdag 12 decem-
ber organiseert wa-
terleidingbedrijf PWN 
weer een duinwerkdag 
van 10.00 tot 15.30 uur 
in het Nationaal Park 
Zu i d - Ke n n e m e r l a n d . 
Verzamelen op parkeer-
plaats Koevlak, aan de 
Zeeweg te Overveen. 
Neem zelf een lunch-
pakket mee, trek stevige 
schoenen en goede werk-
kleding aan en help mee. 
Kijk voor meer informatie 
en aanmelden op www.
pwn.nl/activiteiten of bel 
023-5413289.

Los Zand
Het Zandvoortse impro-
visatietheater Los Zand 
treedt op zondagmid-
dag 13 december op 
tegen de Haagse club 
ADHD. Dus wil je even 
lekker lachen? Kom dan 
naar het jeugdhuis ach-
ter de Protestantse kerk.
Aanvang 14.30 tot onge-
veer 17.00 uur, de kosten 
zijn €5,-. De kaarten zijn 
bij Bruna Balkende te koop 
of anders aan de zaal. Het 
wordt echt een leuke mid-
dag dus kom en geniet.

OVTaxi bestellen
Ook tijdens kerst en Oud 
& Nieuw brengt de OV-
Taxi iedereen graag op de 
plaats van bestemming. 
Om teleurstelling te voor-
komen op deze drukke da-
gen, is het belangrijk de rit 
zo vroeg mogelijk te be-
stellen. Dat kan nu al! De 
ritten voor de beide kerst-
dagen kunnen besteld 
worden tot uiterlijk dins-
dag 22 december 18.00 
uur. Door de grote drukte 
kan het voorkomen dat er 
geen rit beschikbaar is op 
het gewenste tijdstip. In 
overleg met de reiziger 
wordt dan gezocht naar 
een ander tijdstip. Op 31 
december rijdt de OV-Taxi 
tot uiterlijk 20.00 uur. Op 
1 januari 2010 rijdt de OV-
Taxi weer vanaf 8.00 uur. 

Kerst inloop
Kom op zaterdag 12 de-
cember alvast in de kerst-
sfeer. OOK ZANDVOORT 
(steunpunt voor heel 
Zandvoort) organiseert 
tussen 13.00 en 16.00 
uur een Kerstinloop voor 
jong en oud. Wat is er al-
lemaal te doen? Kinderen 
kunnen op de foto met 
de kerstman en u leert 
uw eigen kerstkaart ma-
ken op de computer bij 
docent Ed Bunschoten. 

De afgelopen paar weken zijn een aantal zaken van ex
treem vandalisme binnen Zandvoort naar boven geko
men. Allereerst werd het kunstgrasveld bezocht waaruit 
een stuk is weggesneden, werden het hoofdveld en het 
trainingveld achter de tribune van SV Zandvoort door 
crossbrommers/motoren aan gort gereden en moest in de 
nacht van vrijdag op zaterdag een deur van de telefooncel 
aan de Celsiusstraat tegenover de Vomar het ontgelden.

Op zondag 13 december zullen de klokken van de St. Aga
thakerk en de Protestantse kerk exact om 15.00 uur wor
den geluid. Ze doen dit samen met vele andere kerkklok
ken in de wereld voor een rechtvaardig klimaatverdrag. 

Vandalisme in Zandvoort

Vandalen slaan toe in Zandvoort

Klimaatklokken luiden

Vooral de velden van SV 
Zandvoort hebben grote 
schade opgelopen. Met 
crossbrommers/motoren 
zijn ‘letters’ in de beide 

De wereldleiders, die de 
dag erna bijeen zijn voor de 
VN-Klimaatconferentie in 
Kopenhagen, worden opge-
roepen om in actie te komen 

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478 of mail: info@zvoverspreiders.nl

Adverteren voor de feestdagen?
Bel Letty en vraag naar de 

speciale actietarieven: 064342 9783

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Al uw verzekeringen bij
één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Droge voeten, schoon water

Bekendmaking
Vergunning Rijnlands Keur

Dijkgraaf en hoogheemraden van het 

hoogheemraadschap van Rijnland hebben 

op 30 november 2009 een vergunning op 

basis van de Keur verleend aan: 

Nr. V.47165 Club Nautique te Zandvoort 

voor het bouwen en hebben van het 

strandpaviljoen “Club Nautique” op het 

strand en in de kern- en beschermingszone 

aan de zeezijde van de primaire waterkering 

(zeewering) ter hoogte van strandafgang 23 

aan Boulevard Barnaart te Zandvoort en het 

jaarrond houden daarvan op de aangegeven 

plek. 

U kunt de desbetreffende stukken  

tot en met 13 januari 2010 inzien bij: 

-  de Afdeling Plantoetsing en Vergunning-

verlening van het hoogheemraadschap 

van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden 

(buiten kantooruren op verzoek, 

telefoon: 071-3063451 of 3063454). 

Wanneer u belanghebbende bent, kunt u 

tot en met die datum schriftelijk een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 

college van dijkgraaf en hoogheemraden 

van het hoogheemraadschap van Rijnland 

(Postbus 156, 2300 AD Leiden). Na het 

indienen van een bezwaarschrift blijft de 

beschikking van kracht. 

Wel kunt u, naast het indienen van een 

bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter 

van de Rechtbank ’s-Gravenhage (Sector 

Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH 

’s-Gravenhage) vragen een voorlopige 

voorziening te treffen. Hiervoor bent u 

griffierecht verschuldigd. 

Leiden, 30 november 2009

grasvelden geslipt waar-
door er diepe sporen zijn 
ontstaan. Het bestuur 
heeft na het ontdekken 
van de vernieling aangifte 

voor het klimaat. Met veel an-
dere kerken wereldwijd laat 
men een boodschap van ge-
rechtigheid klinken, in solidari-
teit met de armste in deze we-

bij de politie gedaan, die 
daarna vanuit een heli-
kopter foto’s van de beide 
velden heeft gemaakt en 
de zaak in onderzoek heeft. 
Het gebeurt regelmatig 
dat crossers in de duinen 
rondom de velden ‘trainen’, 
daar wordt zo goed als niet 
tegen opgetreden. Na het 
Sinterklaasfeest van vo-
rige week woensdag is per 
abuis één van de deuren 
in het hek niet afgesloten, 
dat zou overigens nooit 
een reden mogen zijn, 
waardoor de vandalen vrij 
spel hadden. Ook heeft 
het kunstgrasveld enkele 
weken geleden het moe-
ten ontgelden. Daar werd 
een stuk uit het tapijt ge-
sneden en eveneens met 
crossbrommers/motoren 
flinke schade aangericht. 
De schade aan de telefoon-
cel aan de Celsiusstraat zal 
dan wel niet zo groot zijn 
als die van de voetbalvel-
den, toch is en blijft het 
vandalisme dat hard be-
streden moet worden.

reld die het zwaarst dreigen 
te worden getroffen door de 
verandering van het klimaat. 
Bijna alle huidige slachtoffers 
wonen in de armste landen, 
terwijl ze maar 8 procent bij-
dragen aan de uitstoot van 
CO2. Zij hebben steun nodig 
om zich aan te kunnen passen 
aan de gevolgen die klimaat-
verandering voor hen heeft. 

Decemberloterij OVZ, 1e trekking weekprijzen  
(5 december 2009)

 heer/mevrouw     Cadeau Ondernemer

Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht

Stammis 
M. v.d. Ham
A.J. Hablous 
M. Coops-Kramer
Solaro 
W. Keuning
P. Kofler
J.J. Koper 
C. Castien 
W. v.d. Aar
I. v.d. Aar
Sprenkeling
M. Moelee
M. Heiligers
Groeneveld 
V.d. Laar
A.J. Schoenmaker
M. Miller
Otto
E. Brugman-Kerkman
Roozen
A. Toonen
J. v. Soest - de Muinck
A. Toonen

Tijdschriften t.w.v. € 15
Notenpakket 
Cadeaubon t.w.v. € 15
Zuivelmandjes 
Rode of witte wijn  
Cadeaubonnen t.w.v.  € 20
Cadeaubonnen t.w.v.  € 15
Fondue/gourmetschotels voor 4 pers.
2 bioscoopkaartjes 
Fruitmandje
Dames of heren hakken
Bonbons doosje
Waardebon Vichy t.w.v. € 20,00
2 bioscoopkaartjes 
Verwenbon t.w.v. € 15,00
Waardebon t.w.v. € 25,00
Schnitt naar keuze
Cadeaubon t.w.v. € 15
2 kaartjes voor bioscoop
Kilo kaas van Smaaq
Cadeaubon t.w.v. € 10
Chocolade prijs
Cadeaubon t.w.v. € 20
Cadeaubon t.w.v. € 25

Bruna Balkenende
C’est Bon
Blokker
De Kaashoek 
Gall & Gall
Parfumerie Drog. Moerenburg
Vis Culinair
Slagerij Marcel Horneman
Play in Casino
Daniel Groente en Fruit
Shanna’s shoerepair
La Bonbonnière
Zandvoortse Apotheek
Casino Royaal
Koffie Club Zandvoort
Kwekerij van Kleeff
Van Vessem le Patichou
Bloemsierkunst J. & H. Bluijs
Circus Zandvoort
Kaashuis Tromp
Versteege’s ijzerhandel
Chocoladehuis Willemsen
Music store
Albert Heijn
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Zandvoorter 

van het Jaar 2009 

Mijn keuze voor de Zandvoorter 
van het Jaar 2009 is:

1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam inzender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uw adres/postcode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon of e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Graag meld ik mij aan om aanwezig te zijn bij de uitreiking 
op 5 januari met  . . . . . . . .  personen / buffet  . . . . . . . .  personen

Jury Zandvoorter van het Jaar
Kleine Krocht 2
2042 JN Zandvoort
jury@zandvoortsecourant.nl

evenementen agenda

13 Rommelmarkt  Kerstmarkt in De Krocht, 
 10.00 - 16.00 uur

13 Jazz café  Mainstream Jazz Combo 
in café Alex, aanvang 17.00 uur

16 Kerstzang  ANBO koor “Voor Anker” 
in De Krocht, aanvang 14.30 uur

18 Kerstmarkt  De Brinck, Nieuw Unicum, 
 14.00 - 20.00 uur

18 Oomstee Jazz  Lils Macintosch, 
 aanvang 21.00 uur

19 Sprookjeswandeling  Centrum van Zandvoort, 
 18.00 - 20.30 uur

19 Kerstmarkt  op het Gasthuisplein

19 Muziekpaviljoen e.o.  Westside Dickensorkest 
speelt kerstmuziek. 11.00 - 16.00 uur

20 Kerstconcert  Kerstsamenzang in 
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

20 Jazz in Zandvoort  Shirma Rouse en het trio 
Johan Clement in De Krocht, aanvang 14.30 uur

1 50e Nieuwjaarsduik  De oudste van 
Nederland! Bij Take Five, aanvang 13.00 uur

 december

januari

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Sunparks promoot ‘Zandvoort aan zee’ 

De toevoeging ‘aan zee’ vindt Boudewijn van Vilsteren, 
general manager van Sunparks, erg belangrijk. ‘Zandvoort 
aan zee’ is een goede naam die ook buiten Nederland goed 
aan zou kunnen slaan. “Er is geen buitenlander die naast 
een bezoek aan Amsterdam de Noordzeekust over zal 
slaan”, is zijn stellige overtuiging maar ook al ervaring. 

Boudewijn van Vilsteren (r) met zijn tijdelijke vervangster 

Beate Harsdorff. Zelf gaat hij binnenkort met zijn gezin 

‘down under’ voor een lange vakantie

“Het zou een goed idee zijn 
om de naam Zandvoort 
met toevoeging ‘aan zee’ 
officieel te maken. Iedereen 
kan dan, als het nodig is, 
zijn visitekaartje of bijvoor-
beeld briefpapier,  aanpas-
sen, want als we het doen, 
moeten we het samen 
doen en kunnen de toeris-
ten zien waar Zandvoort 
voor staat: een mooi dorp 
aan zee”, zegt Van Vilsteren 
en noemt daarbij de ko-
mende jaarrondpaviljoens 
in één adem. “De NS doet 
dat al. Het Zandvoortse 
station heeft officieel 
de naam ‘Zandvoort aan 
zee’. Handen ineen dus, 
dan komen we er wel!”, 
promoot hij. Onlangs, tij-
dens een bijeenkomst van 
Zandvoortse ondernemers 
in ‘zijn’ vakantiepark, over-
handigde Van Vilsteren 
een naamplaatsbordje met 
‘Zandvoort aan zee’ aan  
burgemeester Niek Meijer. 
Het staat nu in de burge-

meesterskamer voor het 
raam, voor iedereen duide-
lijk zichtbaar.

Zandvoorter 
van het Jaar
Sunparks zal komende 5 ja-
nuari gastheer zijn van de 
uitslag van de verkiezingen 
voor de Zandvoorter van 
het Jaar. Het past precies 
in de nieuwe strategie van 
Sunparks, onderdeel van 
Center Parcs. “Sunparks 
wil graag de gasten meer 
attenderen op het achter-
land van Zandvoort zoals 
Haarlem en Amsterdam. 
Veel cultuur en historie dus. 
Bij Center Parcs wilden we 
alles en iedereen in eigen 
huis houden. Nu ontvangen 
we ook graag Zandvoortse 
evenementen en willen op 
termijn bijvoorbeeld graag 
het Sinterklaasspektakel, 
de jaarlijkse begroeting 
van de Zandvoortse jeugd 
aan Sinterklaas dat nu 
(nog) in de Korver Sporthal 

 
Zandvoort

Dr. J.G. Mezgerstraat 135 

Hoe werkt Bieden en wonen?
1) Bezichtig de woning
2) Inschrijven bij 
 Greeven Makelaardij
3) U ontvangt een inlogcode
4) De internetverkoop 
 bij opbod start
5) U koopt uw droomhuis voor 
 een transparante prijs!!

ZATERDAG 12 DECEMBER A.S. VAN 11.00 – 13.00 UUR 
OPEN HUIS. U BENT VAN HARTE WELKOM!!

Greeven Makelaardij o.g. 
Louis Davidsstraat 15 
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 02357 39 234 
www.greevenmakelaardij.nl

ROYAAL en LUXE 4kamer PENTHOUSE, groot circa 
140m2, gelegen op de 3 etage en tevens hoogste 
met een fraai uitzicht. Het biedt u alle woonconform 
door de zeer ruime living met het zonnige terras op 
het zuid oosten, de 3 slaap kamers, de masterbad
kamer, de gastenbadkamer en de berging in de  
onderbouw. Tevens is er een dubbele garage sepa
raat te koop. Vanzelf sprekend beschikt het complex 
over een LIFT. Het ligt nabij het centrum, 
het NSstation en op loopafstand van het strand.

Bijzonderheden:
- Fraai, ruim appartement met mooi uitzicht, 
 groot ca. 140m2 excl.terras;
- Gelegen op de hoogste etage, dus géén bovenburen;
- Op loopafstand van het strand gelegen;
- Geheel voorzien van dubbel glas;
- Vraagprijs garageboxen € 27.500,= p.s.; 
- Servicekosten €  285,53 per maand, bouwjaar 1990;
- Zie voor digitale plattegronden en meer informatie  
 www.greevenmakelaardij.nl.

OPEN HUIS:
Zaterdag 12 december a.s. van 11:00 tot 13:00 uur
UNIEKE KANS: De internetverkoop bij opbod vindt plaats op DONDER
DAG 17 DECEMBER van 17.00 TOT 18.00 UUR via Bieden en Wonen.

oude vraagprijs: 
€  439.000 = k.k.
nieuwe vAnAFPrIJS: 
€ 349.000,= k.k.  

UNI
EKE

 

KAN
S!

Marianne Rebel Klaas Koper Leo Miezenbeek Ben ZonneveldRob BossinkIvo Lemmens

Menu 1
Amuse

Kreeft en Alaska King Crab
Salade van kreeft en gegrilde King Crab met 
een vinaigrette van paprika coulis en tomaat.

vissoep
Lichte gebonden vissoep 

met Hollandse garnalen.

Spoom
Citroen sorbetijs met champagne

noordzeetong en Langoustines
Op de graat gegaarde tongfilet 

met gebakken langoustines, zeekraal
met een saus van limoen en boter.

Reebok
Gegrilde Reebok met gewokte groenten 

en een saus van Morilles.

(OPTIOneeL)
Vacherin Mont D’or

Poire au Sabayon

Menu 2
Amuse

Vogelnestje met Patrijs
Met Kadaiyf gesponnen vogelnestje 

geserveerd met patrijs.

Wildbouillon
Heldere wildbouillon.

Spoom
Citroen sorbetijs met champagne

Alaska King Krab en Kreeft
In een jus van boter en limoen gewokte King 

Krab met Gegrilde kreeft, spinazie 
en verse pasta.

Reebok
Gegrilde Reebok met gewokte groenten en 

een saus van Morilles.

(OPTIOneeL) 
Vacherin Mont D’or

Poire au Sabayon

Haltestraat 26 - Zandvoort
023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl

Kerstmenu 2009 à € 74,50

Eerste kerstdag gesloten

Tweede kerstdag geopend 
met à la carte menu

Oudejaarsavond geopend 
tot 21.30 uur 

Nieuwjaarsdag geopend

plaatsvindt, naar de Beach 
Factory halen”, vertelt hij en 
is zich bewust dat hij dan 
met het Sinterklaascomité 
om de tafel zal moeten 
gaan zitten. Hij heeft daar-
voor een sterk argument: 
de sporthal is weliswaar 
een mooie hal maar wel 
een beetje kaal. De Beach 
Factory is een gezellig aan-
geklede hal.

Park ontwikkelen
Om meer Zandvoorters en 
dan met name kinderen tot 
8 jaar naar het park te ha-
len, wil de ondernemende 
manager dat er meer mo-
gelijkheden tot vermaak in 
die leeftijdsklasse komen. 
“Dan moet je denken aan 
meer speeltoestellen als 
klimrekken, glijbanen en 
wippen. Niet alleen in het 
park maar zeker ook in de 
Beach Factory. Dat is wel 
een grote investering maar 
zeker de moeite waard om 
meer activiteiten daar te 
kunnen ontplooien”, gaat 
hij verder. De komende tijd 
zal Sunparks ook de bunga-
lows doorontwikkelen. Zo 
zullen er 80 van de 436 een 
eigen sauna krijgen, dat 
worden exclusieve villa’s. 
Jaarlijks is Sunparks volop 
bezig om de bungalows 
aan de eisen van de tijd aan 
te passen en zodoende op 
een hoger niveau te bren-
gen.

Voordeelpas
Wat voor de Zandvoorters 
nog steeds geldt is de zoge-
naamde Voordeelpas. Voor 
€ 15 per jaar krijgen zij dan 
50% korting op de toegang 
tot het zwemparadijs en 
kortingen in de winkels en 
restaurants van Sunparks. 
Ook wordt 10% korting 

verleend op kinderpartij-
tjes in de Beach Factory en 
het zwembad. Daarnaast 
krijgt men op vertoon van 
de Voordeelpas van maan-
dag t/m vrijdag tot 18.00 
uur 50% korting op de 
huur van een bowling- of 
squashbaan. In het voorjaar 
of de zomer is het leuk om 
met de kinderen een be-
zoek te brengen aan onze 
kinderboerderij, waar zij alle 
facetten van het ‘boer zijn’ 
kunnen meemaken. Ook 
kunnen Zandvoortse orga-
nisaties hun toeristenfol-
ders met activiteiten in het 
park aanbieden, dat zou in 
het verleden niet mogelijk 
zijn geweest.

Welkom bij de 
uitreiking
Iedereen is van harte wel-
kom om bij de uitreiking van 
de Zandvoorter van het Jaar 
aanwezig te zijn. Na afloop 
is er voor de aanwezigen de 
mogelijkheid om van een 
schitterend buffet te ge-
nieten. Allerlei ‘etenswaar-
digheden’ staan dan voor de 
luttele prijs van € 19,50 (ex-
clusief drankjes) voor u uit-
gespreid. Het buffet is sa-
mengesteld door chef-kok 
Ralf Peters, die al vanaf de 
start van het vakantiepark, 
nu al weer 20 jaar geleden, 
de scepter zwaait in de keu-
ken. Voor een hele avond 
uit voor een redelijke prijs 
dient u zich wel even van 
tevoren aan te melden. Dat 
kan door het aan te geven 
op het stembriefje of door 
een e-mail te sturen naar 
jury@zandvoortsecourant.
nl. Zorg wel dat u zich tijdig 
aanmeldt, want het aantal 
plaatsen is gelimiteerd. Uw 
aanmelding zal ruim vooraf 
worden bevestigd.
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door Erna Meijer

Gelukkig, er is in de Haltestraat nog een heel mooi oud pandje te vinden. Op nummer 3 
is onlangs flink verbouwd, waardoor dit uit 1918 stammende gebouw met schitterende 
trapgevel weer in volle glorie te bewonderen valt. Sinds drie weken is hier restaurant 
Trece gevestigd, met Henny Groenteman en partner als vertrouwde gastvrouw en heer. 

Het tweetal heeft zijn sporen 
in de Zandvoortse horeca al 
lang en breed verdiend, onder 
andere in de Tapasbar en in 
Brasserie Del Mar. Omdat het 
pand van laatstgenoemde 
moest wijken voor nieuw-
bouw, gingen zij op zoek 
naar een andere ruimte en die 
werd vlak bij huis gevonden. 
Henny: “Er is in korte tijd gron-
dig verbouwd. Grappig is dat 
bij het uitbreken van het ver-
laagde plafond nog de vlees-
haken van slagerij Burger te 
voorschijn kwamen, evenals 
de oorspronkelijke tegels. 
Hoewel het er al zeer gezellig 
uitziet, is de verbouwing nog 
niet helemaal voltooid, want 
juist deze week hebben wij 
de vergunning gekregen om 
een vijfdeurs vouwpui te in-
stalleren, waardoor ook onze 
gekoelde viskar weer een pro-
minente plek kan krijgen en in 
de zomer een klein terras mo-

Restaurant Trece

gelijk wordt.” De nu gekozen 
naam van het uit 48 (nieuwe) 
stoelen bestaande restaurant 
Trece (= Spaans voor het getal 
13) wordt mogelijk nog gewij-
zigd in ‘Het Geveltje’.

‘Gezelligheid’ behoort tot de 
specialiteiten van het huis, 
mede door de fraaie bar 
en leuke prenten van oud 
Zandvoort en Amsterdam 
aan de muur. Net als voor-
heen in Del Mar kan de klant 
profiteren van een maande-
lijks wisselend driegangen-
menu voor slechts € 18,95. 
Vooral op het gebied van 
verse vis (uit IJmuiden) is er 
een enorme keus: zalmfilet, 
kabeljauw (lekker met mos-
terdsaus), sliptongetje en 
het uitgebreide visplateau 
voor twee personen staan 
op de kaart. Vleesliefhebbers 
kunnen o.a. genieten van een 
heerlijke tournedos, lamsko-

Sinds 1 oktober 2009 is de ‘Wet dwangsom en beroep bij 
niet tijdig beslissen’ van kracht. Aanvragen of bezwaar
schriften moeten op tijd beantwoord worden. Ook voor 
de gemeente Zandvoort geldt: te laat beslissen kost geld. 
Burgemeester Niek Meijer geeft tekst en uitleg over de 
nieuwe wet.

In de week van 16 tot en met 21 november is er in Zandvoort gecollecteerd voor de Neder
landse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Met een team van 14 collectanten en 
ondersteuning van de lokale middenstand (Daniël Groente & Fruit, Kaashoek Corrie van 
der Maas en Bertram & Brood) is er € 2.127,02 opgehaald. 

Burgemeester Niek Meijer aan zijn bureau

Ook gemeente Zandvoort 
moet op tijd beslissen

Record opbrengst voor collecte 

de aanvraag voor levenson-
derhoud  spectaculair kor-
ter gemaakt. Als je nu een 
uitkering aanvraagt, dan 
lukt het nu vaak om vier 
keer sneller dan voorheen 
te horen of je deze krijgt of 
niet. Dit komt omdat we 
alle stappen in het proces 
nog eens kritisch bekeken 
hebben en waar het kon 
dingen hebben aangepast. 
Dat deden we trouwens 
niet vanwege die nieuwe 
wet, maar omdat we sowie-
so als doel hebben de zaken 
voor burgers zo gemakke-
lijk mogelijk te maken. De 
wet is een extra middel 
om ons allemaal scherp te 
houden. Alle ambtenaren 
zijn er natuurlijk van op de 
hoogte.”

Op de vraag of de Zand-
voorters iets merken over 
de nieuwe wet is Meijer 
duidelijk. “Niets, hoop ik”, 
zegt hij lachend, “of eigen-
lijk misschien ook wel. Ik 
vind het uiterst belangrijk 
dat burgers hun rechten 
kennen, maar het is natuur-
lijk ons streven om telkens 
op tijd te beslissen, bijvoor-
beeld bij vergunningen. In 
die zin hopen we dat voor 
de Zandvoortse burger of 
ondernemer het geen be-
langrijke wet wordt. Het 

De wet moet ervoor zorgen 
dat er snel over aanvra-
gen of bezwaarschriften 
van burgers wordt beslist. 
Overschrijdt de overheid 
de wettelijke of redelijke 
beslissingstermijn dan 
kunnen burgers een brief 
sturen waarin zij de ge-
meente in gebreke stellen 
en om een dwangsom vra-
gen. De gemeente heeft 
dan twee weken de tijd 
om alsnog een beslissing 
te nemen. Gebeurt dit niet 
dan begint de dwangsom 
te lopen. Deze dwangsom 
loopt hoogstens 42 dagen 
en bedraagt maximaal € 
1260. 

Moeten ambtenaren har-
der werken? Is de gemeen-
te Zand voort klaar voor 
deze wet of moet de orga-
nisatie nu een grote effi-
ciencyslag maken? Wat 
merken Zand voorters van 
de nieuwe regels? Is het 
wel helder hoe je nu pre-
cies zo een ingebrekestel-
ling moet melden? Het zijn 
allemaal vragen die zomaar 
opkomen.

Burgemeester Niek Meijer: 
“We zijn er zeker klaar voor, 
maar efficiencyslagen blijf 
je maken. Zo hebben we 
net nog de procedure bij 

Het hoogste bedrag tot nu 
toe voor deze stichting in de 
gemeente Zandvoort! Alle 
collectanten en gulle gevers 
worden hartelijk bedankt 

moet niet zover komen dat 
een burger een dwangsom 
kan afdwingen.”
 
Op www.zandvoort.nl staat 
onder het kopje loket een 
pagina met formulieren. 
Eén daarvan is een voor-
beeld van zo een ingebre-
kestelling. Hiermee kan een 
ieder een klacht indienen. 
Het is overigens niet zo 
dat een burger per se dit 
formulier moet gebruiken. 
Alle brieven met klachten 
en bezwaren, waarin een 
burger dus meldt dat de 
gemeente de beslissings-
termijn niet heeft gehaald 
of waarin de burger vraagt 
om alsnog een besluit te 
nemen, worden in behan-
deling genomen als een 
schriftelijke ingebrekestel-
ling. De termijnen voor het 
nemen van een besluit zijn 
verschillend en, doorgaans, 
opgenomen in de gemeen-
telijke verordeningen of in 
de Algemene wet bestuurs-
recht. Indien de termijn is 
verlopen en er wordt een 
ingebrekestelling ontvan-
gen, dan begint twee we-
ken daarna ‘de dwangsom’ 
te lopen. Het gaat hierbij 
overigens wel om aanvra-
gen van besluiten die na 1 
oktober 2009 zijn binnen 
gekomen. 
 
Meijer: “Mensen kunnen 
langskomen op het raad-
huis voor advies, of even 
bellen met de gemeente 
via 023-5740100.  Deze wet 
betekent niet dat het ge-
woon elkaar aanspreken 
als zaken misschien te lang 
duren, moet worden over-
geslagen. Dat is niet de be-
doeling en zou naar mijn 
stellige overtuiging ook 
averechts kunnen werken. 
Als dat allemaal niet meer 
werkt, en dan heb je het ge-
lukkig over uitzonderingssi-
tuaties, kan deze regeling in 
werking worden gesteld.” 
Er staat veel informatie 
over de nieuwe wet op de 
website www.minbzk.nl/
wetdwangsom.

Informatie avond in 
Schoonheids en Pedicuresalon ”Aerdenhout ”
U mag binnen lopen op Donderdag  17 december 
van 18.00- tot 21.00 uur
 
De Informatie gaat over de ingrediënten in cosmetica. 
Zin en onzin van cosmetica.
Er word immers veel cosmetica verkocht maar wat doet 
dat voor uw huid??
Wat zit er daadwerkelijk in uw producten??? 
Met welke producten behandelt u dagelijks uw huid?? 
Is dit gezond?? 
Is dit dier- en milieuvriendelijk??
 
                U kunt een gratis en vrijblijvend huidanalyse laten doen.
             En u kunt uw producten laten checken op de 
              ingrediënten volgens de INCI codes.
                Dr. Baumann producten zijn: 
                               vrij van parfum
                               vrij van paraffine
                               vrij van conserveermiddelen
                             Maar het bezit wel de voedende eigen- 
                           schappen die de huid nodig heeft. 
                         DE Informatieavond is bedoeld voor iedereen
                     die een mooie huid wil. NU en in de toekomst.
 

Salon “Aerdenhout”
Bentveldsweg 116, 2111 EE Aerdenhout
023-5244732

Werk mee… aan de glimlach van onze gasten!

Parttime Medewerkers Schoonmaak
Wij zoeken iemand die:
• Er voor zorgt dat onze bungalows steeds weer schoon zijn  
 en dat de eerste indruk van ons park optimaal is.
• Op zoek is naar een parttime baan voor iedere maandag
 en/of vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur. 
• Zelfstandig is en gevoel voor orde en netheid heeft. 
• De Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift.

Parttime Medewerkers Horeca
Wij zoeken iemand die:
• Flexibel en gastvriendelijk ingesteld is.
• Enige ervaring binnen de horeca heeft. 
• Het geen probleem vindt om het weekend te werken. 
• Engels beheerst en bij voorkeur ook de Duitse taal.

Parttime Gediplomeerde Medewerkers Zwembad
Wij zoeken iemand die:
• Het leuk vindt om toezicht te houden. 
• In het bezit is van een A en B zwemdiploma en 
 een zwemleider A diploma. 
• Flexibel inzetbaar is, enthousiast en een aardig woordje 
 Engels en Duits spreekt.
Een conditietest is een onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Wij garanderen je leuk en afwisselend werk in een dynamische 
omgeving met veel leuke collega’s en zon, zee en strand om de 
hoek. Daarnaast bieden wij een goed arbeidsvoorwaardenpakket 
en leuke, gunstige personeelsaanbiedingen. 
Ben je enthousiast en wil je bij ons komen werken? Stuur dan 
een korte motivatie met je CV naar: werkenbijzandvoortaan-
zee@sunparks.com Voor vragen kan je contact opnemen met 
de afdeling recruitment op het telefoonnummer 023-5741417

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APKBitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

Wij zoeken voor 1 dag per week en 
vervanging  tijdens vakanties een secretaresse.

De functieomschrijving staat op onze website: 
www.fysiotherapiedeboerenzwart.nl

Gaarne schriftelijk reageren 
t.a.v. Floor Akkerman en Arjan de Boer.
Fysiotherapie de Boer & Zwart
Swaluestraat 33, 2042 KA Zandvoort

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 02357 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

 
Zandvoort

Kostverlorenstraat 70 

Vraagprijs 
€ 598.000,= k.k.

OPEN HUIS ZATERDAG 12 DECEMBER A.S. 
VAN 11.00 TOT 13.00 UUR

Dit karakteristieke woon  huis 
is royaal en ligt op een heer-
lijke locatie; op loopafstand 
van het centrum en het 
strand. De woning beschikt 
over een sfeervolle woonka-
mer, een separate eetkamer, 
een nostalgische landelijke 
keuken, 4 royale slaapka-
mers, 2 moderne badkamers 

en een achtertuin op het zuiden met berging en achterom!

- Woning is in zeer goede staat van onderhoud en zo te betrekken;
- Bouwjaar 1885, fraai vakwerk voorgevel 
   en gemeentelijk monument;
- Zie onze website voor de digitale plattegronden;
- Woonoppervlakte ca. 200 m2, perceeloppervlakte 166 m2.

Wilt u een overzicht van het 
nieuwe activiteitenaanbod Pluspunt?

Pluspunt activiteitenkalender 2010
Pagina 3 in de WMO krant

huis aan huis bezorgd door de gemeente Zandvoort.

www.pluspuntzandvoort.nl
023- 57 40 330

teletjes, spareribs, saté of een 
vleesspies met de bijzondere 
naam ‘Karel aan de Galg’. Ook 
vegetariërs komen aan hun 
trekken, wat te denken van 
een vegetarische schnitzel, 
gebakken geitenkaas of een 
éénpersoons kaasfondue? 
Voor kinderen is een apart 
menu in de maak. Als huis-
wijn, zowel voor rood, wit 
als rosé, is gekozen voor een 
Spaanse vino maar de uitge-
breide wijncollectie, die zeer 
creatief en decoratief in de 
zaak ligt opgeslagen, biedt 
uiteraard een veel bredere 
keuze.

Restaurant Trece, Haltestraat 
3, is tot eind januari 2010 ge-
opend van donderdag t/m 
maandag van 17.00 tot 22.00 
uur. Daarna worden de tijden 
verruimd. Tel. 5714738 (het res-
taurant is beide kerstdagen 
gesloten). 

voor hun bijdrage! Wilt u 
volgend jaar ook meedoen 
aan de collecte voor dit fan-
tastische doel? Dan bent 
u welkom in het collecte-

team. Neem contact op met 
Maurice Bracco Gartner, tel. 
06-22574663. Voor meer in-
formatie over de stichting, 
zie: www.nsgk.nl

Heeft u al een origineel kerstcadeau?

Nu exclusief te koop bij
Bruna Balkenende op de Grote Krocht:

DE ZANDVOORT KALENDER 2010
‘Zandvoort vanuit de lucht’

Een kalender met 13 verschillende luchtfoto’s van 
Zandvoort, gemaakt door de Zandvoortse fotograaf 

Chris Schotanus. Er zijn twee verschillende uit
voeringen op A3 formaat, een ‘liggende’ waarop de 
foto’s goed groot uitkomen en een ‘staande’ waarop 

ruimte is om bijvoorbeeld afspraken te noteren. 

Voor slechts € 17,95 heeft u een zeer 
bijzonder kerstcadeau gevonden!
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C U L T U U R
Nieuwe kansen voor ontwikkelen
van een cultureel Gasthuisplein

Jazzconcert met Shirma Rouse

Keramische sculpturen: 
een wintertentoonstelling

De mogelijkheid om het Gasthuisplein tot een cultureel/mu
seumplein te maken zou zo maar eens dichterbij gekomen 
kunnen zijn. Tijdens een gesprek van de Stichting Collectie 
Attema met wethouder Gert Toonen om alsnog te komen 
tot een permanente tentoonstelling van deze unieke col
lectie binnen Zandvoort, kwam naar voren dat twee moei
lijkheden dit tegenhouden: het pand van het Wapen van 
Zandvoort en de zogenaamde ‘schuur van Dorsman’ aan het 
Achterom, beide geen eigendom van de gemeente.

Op zondag 20 december vindt vanaf 14.30 uur alweer het 
derde jazzconcert van ‘Jazz in Zandvoort’ van dit seizoen 
plaats. Dit decemberconcert zal in het teken van de kerstda
gen staan. Met toeschouwers in feestkleding, een sfeervol 
theater ‘De Krocht’, het fantastische trio van Johan Clement 
en Shirma Rouse als gast.   

In de beeldentuin van het Zandvoorts Museum is vanaf 12 
december de tentoonstelling ‘Keramische sculpturen: een 
wintertentoonstelling’ van Jan F. van Beelen (1936) te be
wonderen. De tentoonstelling duurt tot 7 februari 2010. 

Enkele exemplaren uit de collectie Attema

Toonen gaf toen aan dat 
hij geen ‘wisselgeld’ had 
om de schuur te ruilen voor 
een pand in bedrijventer-
rein Nieuw Noord, min of 
meer een eis van de heer 
Dorsman, eigenaar van de 
schuur. De gemeente had 
ook een poos geleden een 

Na Greetje Kauffeld en Ben-
jamin Herman is het dit maal 
de beurt aan het buitenge-
wone zangtalent Shirma 
Rouse. Deze jonge dame 
heeft een dijk van een stem 
en zingt met een ongeloof-
lijke ‘power’. Buitengewoon 
geschikt dus voor een kerst-
concert. Rouse woont sinds 
9 jaar in Nederland en 
combineert een professio-
nele zangcarrière met een 

Jan van Beelen woont sinds 
1986 in Zandvoort. Over 
zijn eigen sculpturen zegt 
hij: “Mijn sculpturen ver-
beelden spanningen tus-

bod gedaan op het pand 
van het Wapen, maar kreeg 
nul op het rekest. 

Ondertussen doen zich een 
aantal ontwikkelingen voor 
die zomaar in de kaart van 
de gemeente spelen. Zo zou, 
naar verluidt, Dorsman ge-

studie aan het Rotterdams 
Conservatorium. Ze heeft 
inmiddels opgetreden met 
grote namen als Candy 
Dul fer, Randal Corsen en 
Anouk. Inmiddels heeft ze 
ook tournees gemaakt door 
Zuid-Afrika, Eritrea, Egypte, 
Turkije, Bulgarije, Kroatië, 
Slovenië, Engeland, New 
York, Miami, Duitsland, Italië, 
Oostenrijk en de Caribische 
Eilanden.

sen vorm en kleur, rust en 
beweging en hemelse en 
aardse thema’s. De grote 
verscheidenheid aan vor-
men prikkelt de fantasie.”

negen zijn om de schuur 
voor een redelijke prijs te 
verkopen. Hij gaf aan ‘ook 
een dagje ouder te wor-
den’ en misschien zit hij 
wel helemaal niet meer te 
wachten op een vervangen-
de ruimte in Nieuw Noord 
maar gewoon op een re-
delijke aankoopprijs, dat is 
één. Ten tweede staat het 
pand waarin het Wapen 
van Zandvoort is gevestigd 
te koop. Toentertijd had de 
gemeente, ook weer naar 
verluidt, een bod uitge-
bracht van € 525.000, het-
geen de eigenaar te weinig 
vond. Nu staat het pand 
bij een van de Zandvoortse 
makelaars te koop voor € 
550.000 en verschil der-
halve van slechts € 25.000 
waar men in goed overleg 
uit zou moeten kunnen ko-
men. Het is dus nu of nooit, 
een betere kans is er niet. 
Helaas heeft wethouder 
Gert Toonen bij de Stichting 
Collectie Attema, die hem 
over bovenstande ontwik-
kelingen informeerde, aan-
gegeven dit niet voor de 
verkiezingen op te kunnen 
pakken.

Voortbordurend op het 
succes van vorig jaar, toen 
de meeste dames in stem-
mingsvol  waren aangekleed 
en de heren in smoking, wil 
de stichting ook dit jaar weer 
zorgen voor een geweldig 
jazzconcert in stijl en vraagt 
de gasten opnieuw in ‘black 
tie’ en ‘long sleeves’ te ko-
men. “Het moet een traditie 
worden”, aldus stichtingvoor-
zitter Hans Reijmers.

Na afloop van het kerstcon-
cert serveert cafe restaurant 
Neuf voor € 27,50 een heerlijk 
5-gangen diner. Reserveren 
voor het diner kan via Hans 
Reijmers, tel. 06-53578496 of 
e-mail info@artinex.nl.

‘Ontpoppen’
Behalve in het Zandvoorts 
Museum wordt ook in 
Bibliotheek Duinrand aan-
dacht besteed aan het werk 
van Van Beelen. Vanaf ja-
nuari 2010 zullen diverse 
schilderijen en poppenkast-
poppen van zijn hand te 
bewonderen zijn in de ten-
toonstelling ‘Ontpoppen’.

Kerstbomen
Kerstbomen in pot
Insteekgroen en

insteekmaterialen
Kerststukken
Kerstkransen

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93
Tot Kerstmis ook op dinsdag geopend.

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
0235720480 / 0641374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Behang en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
 Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PCPRO BLEMEN. Advies en 
aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend.
 Rep-it, to taal service voor

 computergebruikers. 
023-5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 
Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 

www.tradeard.nl
.........................................................

Klussenbedrijf Rico. Voor 
al uw kleine klussen in en 

om het huis. Redelijke prijs. 
Voor info: 06-1423 2051  

.........................................................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................
Anders Afvallen. Als je het 
zat bent te jo-jo-en en het 
eindelijk anders wilt doen..

Begin er dan vanaf 15 
december mee. Ik nodig 
3 mensen uit het gratis 
anders te doen. Ga naar 

www.ikdoehetanders.nu en 
meld je aan ovv ‘zc’ en ga 

2010 in als een ander mens.
.........................................................

Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel-

styliste begint met de gratis 
introductie avond bij A.B. 

Nails in Haarlem. Schrijf je 
in via www.abnails.nl  
of bel 023-5245005.

.........................................................
Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 
Tel. 06-52461796 / 023-

5715921. Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort. Diabetische 

en reumatische voet 
worden vergoed door 

zorgverzekeringen.

ZANDKORRELS
Truusje Rutgers 

bijna 99 jaar en al 90 
jaar vriendin met Tiny. 
Wenen – Loosdrecht. 

December 2009
.........................................................

T.K.: ‘660 musea in Ned.’ 
vol foto’s, 430 blz. € 5,-; 

Knutsel boeken (pop, beren, 
enz.) € 5,-; 15 poëzie- en 

gedichtenboeken € 1,- t/m 
€ 3,- p.st. of € 12,- in één 

koop; 1 miniprojector 8mm, 
zeer oud, in doos € 8,50; 

Godfried Bomans Pa 
Pinkelman, vol teken.+foto’s 

€ 5,-. Tel. 5713509
.........................................................

Gevraagd: kleine woning 
in Zandvoort. of gedeelte 
van woning. Ook mogelijk 

woningruil Hilversum-
Zandvoort. Aangeb.: luxe 
grote 2-kamerflat eerste 

etage Hilversum cen-
trum. Tel. 035-62371621

.........................................................
Anders Afvallen. 

Sonja Bakker beu? 
www.ikdoehetanders.nu

.........................................................
woningruil. Aangeb.: 4-k 

flat lift 2e verd. Huur € 465. 
Buitenveldert, A’dam. Gevr.: 
eengez. woning 4-k. Huur 
tot € 550. E-mail: gerard-
margareth@hotmail.com

.........................................................
Bent u ziek of verslaafd 
en heeft u genezing  en 

vrijheid nodig? www.
gebedzandvoort.nl

 ........................................................
Het beste cadeau voor de 
kerst van 2009 is een ca

deaubon van Salon Belleza 
Francis! Voor meer infor-
matie: tel. 06-10063107 / 

www.salonbellezafrancis.nl
.........................................................

Cursus Mandala 
tekenschilderingen door 
Thea Oversteegen. Loket 
Zandvoort, op ma. wo. of 

za. van 10 tot 13 uur. Kosten 
€ 90,-. Blokjes van 4 les-
sen. In fo: 06-5490 6526 

.........................................................
Garage te huur van 

Galenstraat. € 115,-- per 
maand. 06-53256274

.........................................................
Anders Afvallen. Ben je het 
zat om te jo-jo-en en steeds 

zwaarder te worden? 
www.ikdoehetanders.nu

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sporen uit het verleden
Al wekenlang staat deze rubriek in het teken van 
de gevelstenen die gemaakt zijn door beeldhouwer 
Edo van Tetterode. Het doel van deze in 1996 over
leden Zandvoorter was om met de gevelstenen een 
‘beeldig’ dorp van Zandvoort te maken.

Verknipte Loeres 
De gevelsteen gemaakt van Italiaans kalksteen was even moeilijk te vinden. Meestal 
zijn de gevelstenen boven of naast een deur geplaatst. Maar de steen die Edo van 
Tetterode in 1987 voor kapsalon Henk ter Feer maakte, ligt tussen de straatstenen bij 
de voordeur in de Diaconiehuisstraat. De meeste gevelstenen zijn een vriendendienst 
geweest en dat is ook die van de kapsalon. Ter Feer was namelijk de kapper van Edo 
van Tetterode en ook sponsor van de vliegerwedstrijden ‘Fly Away’. Alleen is niet zeker 
of de steen al vanaf het begin zo beschilderd was. In ieder geval is de voorstelling van 
een schaar en een kuif (een knipoog naar de naam Ter Feer) een duidelijke verwijzing 
naar het beroep van de eigenaar van de steen.

Tekst en foto Nel Kerkman

‘Sporten is gezond!’
www.sportinzandvoort.nl

Tel: 06-40601692  E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

SCHILDERW
ERK GLAS

Toneelvereniging Wim Hildering pakt weer uit

De eerste van de twee toneeluitvoeringen van toneelver
eniging Wim Hildering van dit seizoen, zal dit weekend op
gevoerd worden. Het is de door José Frehe en Rob van Vliet 
geschreven klucht ‘Barst!’. De beide Nederlandse schrijvers 
zijn goed in de vaderlandse klucht ingevoerd en dat wordt 
dus lachen geblazen! Aan het stuk doen maar liefst 15 
Zandvoortse acteurs en actrices mee.

In het huishouden van 
Hans en Tineke draait alles 
om Tineke. Niet omdat ze 
alles bepaalt maar omdat 
ze als sloof gebruikt wordt, 
zowel door haar man Hans 
als door haar stiefkinderen. 
Het “Tineke doe dit, Tineke 
doe dat, Tineke is de was al 
klaar, Tineke is het eten al 
klaar, Tineke waar zijn mijn 
schoenen”, is dan ook niet 
van de lucht, maar ze slaat 
zich er dapper doorheen.

Op een slechte dag staat 
haar dominante en drank-
zuchtige schoonzus Jet voor 
de deur met het verzoek of 
ze kan blijven logeren, omdat 
ze er thuis door haar man is 
uitgegooid. “Vooruit maar”, 
zegt Tineke, “dat kan er ook 
nog wel bij.” Als tot overmaat 
van ramp haar broer Louis, 
een vergeten hippie, met 3 
vriendinnen voor de deur 
staat en vertelt dat hij dak-
loos is geworden, is de ramp 

compleet. Alles stapelt zich 
op elkaar en met twee be-
moeizuchtige buurvrouwen 
wordt het er ook niet beter 
op. Kortom genoeg ingredi-
enten voor een geweldige 
toneelavond met een ver-
rassend slot. 

Het is de ervaren regisseur 
Ed Fransen opnieuw ge-
lukt om orde in de chaos te 
scheppen. De uitvoeringen 
zijn op 11 en 12 december 
om 20.15 uur in De Krocht. De 
zaal gaat om 19.30 uur open. 
Er kunnen geen plaatsen ge-
reserveerd worden. Kaarten, 
alleen nog voor vrijdag 11 de-
cember, zijn nog zeer beperkt 
bij Bruna Balkenende aan de 
Grote Krocht verkrijgbaar en 
kosten € 7,50 per stuk.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee  Haltestraat

Bruna Balkenende  Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen  Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak  Grote Krocht

Kaashuis Tromp  Grote Krocht

Slagerij Horneman  Grote Krocht

Slagerij Vreeburg  Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort  K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort  Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter  Grote Krocht

Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat

Toerkoop Reisbureau  Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding  Haltestraat

Bibi for Shoes  Kerkstraat

Blitzkickers  Haltestraat 61A

Graveer een keer  023-888 77 58

Sea Optiek  Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving  Kerkstraat

De Bode woonaccessoires  Kerkstraat

Koene Cleaning Service  06 1432444

Medina woninginrichters  Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet  06 18868837

Versteege’s IJzerhandel  Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo  Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken  
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant  Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant  Strand nr 5

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Zondag 
13 december 
Amsterdamse 
middag 
met gezellige 
muziek, lek-
kere hapjes en 
een stamppotje 
als besluit.

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand december:
Tapijt: Desso Bouquette van € 164,-- nu voor € 139,--
 Desso Twister van € 159,-- nu voor € 139,--

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Nougatblaadjes. Melk, wit en 
puur van € 3,50 voor € 3,00
op vertoon van ZandvoortPas

Chocoladehuis Willemsen

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

hoek Kerkstraat

Nieuwe collectie 
schilderijen te zien bij
Hobby-Art en De Bode

De Bode Interieur
Gasthuisplein 9

Nieuwe beelden,
meubelen en schilderijen

Pashouders 5% korting

 Hele maand december voor Pashouders:
Malse Ierse Runder 

Braadlappen  
Kilo € 9,95

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Gratis Kerst kaas cadeautje
Bij aankoop van 15 euro

Saint Marcellin
Franse lepelkaas

zolang de voorraad strekt

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00)  Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(miniadvertentie) plaatsen.

Plony’s
Haarwinkel

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Pashouders 
10% korting!

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

raveer een keer

 

Voor al uw graveerwerk.
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

  10% korting 
voor pashouders.

Voor ZandvoortPas houders
gedurende de gehele maand december:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

10% korting 
op alle artikelen!

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren
Boeren snijworst +
   Schouderham +
      Jachtworst

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

GRATIS GLAS WIJN
bij ons Menu van de Maand

Boulevard Paulus Loot, pav. 5
www.tfaz.nl   /  023-5716119

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54
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Boswachters gaan de komende maanden weer in het donker controles uitvoeren in de 
duinterreinen. Samen met opsporingsambtenaren van provincie en politie, controleren 
zij of er mensen buiten de openingstijden in het duingebied binnen het Nationaal Park 
ZuidKennemerland aanwezig zijn. 

Nachtelijke controles in duingebied  Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 10 7 5-6 6 

Min 7 6 3 1

Zon 15% 35% 35% 30%

Neerslag 90% 20% 20% 30%  

Wind nw. 4 nno. 3 ono. 3 wnw. 3

Droog weekeinde 
met nachtvorst en zon

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Een hogedrukgebied trekt 
via onze gebieden naar het 
noorden en de wind draait 
daardoor naar het noord-
oosten. Maar een resolute 
overgang naar onvervalst 
winterweer zit er voorals-
nog niet in. Daarvoor is nog 
heel veel ‘weerwerk’ nodig. 
Een grondige herschik-
king van de ‘barometrische 
schaakstukken’ is namelijk 
niet zomaar even gepiept.
Een zich opbouwend ho-
gedrukgebied, met accent 
uiteindelijk ten noorden 
van Nederland, neemt het 
dus over van die ellendige 
lagedrukgebieden die ons 
weer nu al wekenlang heb-
ben bepaald.

Vooral Oost-Europa zal 
sterk gaan afkoelen in het 
komende weekeinde (re-
gionaal strenge vorst!). Of 
het bij ons ook echt koud 
wordt hangt onder meer 
af van de exacte positie van 
genoemd gebied met hoge 
luchtdruk. Komt de spil van 
het hoog te veel richting 
Schotland en Ierland uit 
volgende week, dan blijft 
de wind in Nederland goed-
deels aanlandig en komt 
het amper tot vorst. Mocht 
het accent van het hoog 
meer richting IJsland of 
Scandinavië komen te lig-

gen (realistischer nu), dan 
kan koude vrieslucht vanuit 
het noordoosten ook onze 
contreien bereiken. Het is 
zeker niet uit te sluiten 
dat dit de volgende week 
kan gebeuren. In dat geval 
wordt het echt winter in 
Nederland. 

Vooral op deze donderdag 
regende het van tijd tot 
tijd flink (10 millimeter en 
meer) en bleef het nog op-
vallend zacht met 10 gra-
den. Op vrijdag, zaterdag 
en zondag is het zo goed 
als droog en een stuk min-
der zacht met kans op wat 
vorst in de nachten. Het 
wordt ook iets zonniger 
dan. De wind waait dan dus 
tijdelijk uit de noordoost-
hoek. Al met al een opval-
lend goed weerweekeinde.

Toenemende spanning 
dus aan het weerfront de 
komende dagen en mocht 
alles gaan evolueren zoals 
de meeste weermodellen 
ons de afgelopen etma-
len voorschotelden, is een 
eerste koudegolf zeer wel 
mogelijk in de Lage Landen.  
Schaatsen tegen Kerst? Bel 
de weerprimeurlijn eens op 
0900-1234554. 

weerman Marc Putto 

Nog even door de bekende Granny Smith heen bijten 
deze tweede weekhelft en een laatste vervelende re
genstoring verwerken. Vanaf donderdagavond wordt 
het gelukkig een keer droog en daalt de temperatuur in 
Zandvoort en Bentveld tot normale waarden voor rond 
10 december.

             Jeanette Schreuder-Voolstra

deze MBVO activiteit. Eerst in Haarlem en vervolgens tot 
2008 in Zandvoort.

Nieuw Unicum
In 2000 kwam Jeanette in contact met Nieuw Unicum. 
Men was opzoek naar een gediplomeerde begeleidster die 
in samenwerking met de fysiotherapie de cliënten in het 
zwembad zou kunnen begeleiden. Met haar ervaring en 
haar speciale lesbevoegdheid, ook voor in het water, was zij 
de aangewezen persoon. Intussen geeft ze aan 8 groepen 
bestaande uit maximaal 12 personen een uur speciale les 
‘bewegen in het water’ in het zwembad van Nieuw Unicum 
aan mensen met een chronische aandoening. Uit eigen 
ervaring kan ik melden dat ze dat heel vakkundig doet. Zij 

is mijn animator en laat mij een keer per week 
actief bewegen! Sinds kort verzorgt ze een 

sportactiviteit op het ‘droge’ voor de 
cliënten van Nieuw Unicum. Dat kan 

van alles zijn, van schuiftafeltennis 
en sjoelen tot aan volleybal. Alles 

uiteraard in overleg met de deel-
nemers, maar het moet wel met 
sport te maken hebben.

Activiteiten
Natuurlijk is Jeanette in haar pri-
véleven ook sportief. Samen met 

haar man Maup speelt ze bij de 
Tennisclub Zandvoort competities 

met vrienden. Ze wandelt bovendien 
graag en ze heeft haar lesbevoegdheid 

als docente Nordic Walking behaald. Daar 
wil ze later individueel les in gaan geven. Buiten 

actief bezig zijn, vindt Jeanette het heerlijk om in de vakan-
ties een goed boek te lezen. Italië is haar favoriete vakan-
tieland waar ze samen met haar kinderen, Amy en Danny, 
en haar man al jaren naartoe gaat. Voor de niet sportieve 
ouderen (vanaf 65+) wordt er in februari 2010, in samen-
werking met Sportservice Heemstede/Zandvoort, weer 
een GALM-test gedaan en u begrijpt het al, daar komt u 
vast en zeker Jeanette als medewerkster tegen. Stil zitten 
is iets wat niet voorkomt in het boekje van Jeanette. Ze zit 
op sportief gebied vol met ideeën en is daarbij een bezig 
bijtje die weet wat ze wil.

Dorpsgenoten

Na de Van Heuven Goedhartschool en de Plesmanschool 
vervolgde Jeanette haar schoolopleiding aan het Haarlemse 
Coornhert Lyceum. Al vroeg wist zij wat ze wilde: 
sportdocente worden. Maar omdat ze het 
laatste jaar bij het Coornhert niet had 
voltooid, besloot ze eerst om in de 
avonduren diverse opleidingen te 
gaan volgen. Naast haar werk bij 
bakker Keur (10 jaar) en onder 
meer bij de slagers Vreeburg 
en Koning, behaalde ze haar 
diploma verenigingsleidster-
gymnastiek. 

Sport is haar passie
Op 18-jarige leeftijd had ze als 
trainster de grote jongensgroep 
van gymnastiekvereniging O.S.S. on-
der haar hoede. Het turnen was haar 
niet vreemd, want vader Bob was toptur-
ner bij BATO geweest en scoorde hoog bij de 
Nederlandse Kampioenschappen. Haar moeder was actief 
als jurylid bij O.S.S., een taak die Jeanette later van haar 
overnam. Na trainster van de jongens- en de keurturngroep 
van O.S.S. besloot ze om naar G.S.V. Heemstede te gaan. 
Daar trainde ze ook zeer succesvol de keurturngroep. Maar 
na 14 jaar zich op de onmogelijkste tijden voor het turnen 
te hebben ingezet, met daarnaast haar werk, het gezin met 
twee kinderen en de activiteitencommissie van de Hannie 
Schaftschool, koos Jeanette (begrijpelijk) voor een iets rus-
tiger combinatie. Na een speciale rijkserkende opleiding 
als docente ‘Meer bewegen voor ouderen’ startte ze met 

Jeanette SchreuderVoolstra

door Nel Kerkman

Laat ik nu altijd denken dat de dorpsgenoot die ik op het 
oog had een geboren en getogen Zandvoortse is. Echt 
niet! Op 3jarige leeftijd verhuisde Jeanette Voolstra sa
men met haar ouders en twee broers vanuit Haarlem naar 
Zandvoort. Zodoende is ze een echte ‘mug’. Mijn verwar
ring komt klaarblijkelijk voort uit het feit dat haar ouders, 
Bob en Jo Voolstra, zeer actief hebben deelgenomen aan 
de Zandvoortse samenleving. Dus Jeanette heeft het actief 
bezig zijn van geen vreemde.

Het nationaal park is tussen 
zonsondergang en zonsop-
gang verboden gebied. Uit 
waarnemingen en controles 
in de afgelopen jaren blijkt 
dat deze toegangsregel vaak 

wordt overtreden. Afgelopen 
weken werden tijdens twee 
controles negen bekeuringen 
uitgeschreven. Alleen het Vis-
serspad tussen de van Zand-
voort naar Kraantje Lek mag 

lopend of met de fiets overdag 
en ’s nachts worden gebruikt.

’s Nachts worden de paden in 
het duin vaak gebruikt als de 
kortste weg tussen de woon-

kernen in de regio. Ook het 
‘nightbiken’, waarbij moun-
tainbikers met felle verlich-
ting in groepen over paadjes 
rijden, is een veelvuldig voor-
komende verstorende factor. 
Verder wordt gecontroleerd op 
stroperij, bunkerzoekers, mu-
nitiezoekers, illegale vuilstort 
en gebruik van de gesloten 
parkeerterreinen.

De kraam met Natuurvoeding en Voedingssupplementen 
terug op de woensdagmarkt in Zandvoort!! 

 
Elvitaal Mega Multi
• Complete multi vitamine. 
• Voor een goede weerstand. 
• Zéér sterke formule
• Slechts 1 maal daags
100 tabletten € 19,95
Let op: Tegen inlevering van deze advertentie € 5,- korting.
 
Elvitaal Senior Totaal 50+
Complete Multi speciaal ontwikkeld voor 50 plussers. 
Bevat o.a.:
• Bioperine voor een betere opname. 
• Luteïne voor gezonde ogen. 
• OPC en Quercitine voor de bloedvaten. 
• Cat’s Claw voor een goede weerstand. 
• Ginseng voor meer energie. 
100 tabletten € 19,95
Let op: Tegen inlevering van deze advertentie € 5,- korting.
 
Aanwezigheid Feestdagen 2009:
Woensdag 23 December 2009 hopen wij aanwezig te zijn op de markt.
Woensdag 30 December 2009 zijn wij NIET aanwezig.
Woensdag 6 Januari 2010 hopen wij er weer te zijn.

Elvitaal wenst iedereen gezegende kerstdagen en een vitaal 2010.

Elvitaal speciaal voor u op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op onze website: www.elvitaal.nl 

of bel naar onze gezondheidsinfolijn: 0318-624114.

AANBEVOLEN DOOR

Ook het verwijderen van krassen op uw autolak, 
vlekken op de bekleding & (hardnekkige) nare luchtjes in uw auto,

kunt u aan ons toevertrouwen.

 vraag ons om een gunstige offerte voor uw specifieke wensen
www.mobiele-poets-centrale.nl/ info@mobiele-poets-centrale.nl/

023-8880275/ 06-42452535/ Potgieterstraat 13,  Zandvoort   
www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Music Store Zandvoort 
voor al uw kerstcadeaus
U kunt bij ons terecht voor o.a.:

Games & Accessoires , Dvd’s , Blu-ray’s , 
Cd’s , Gifts for 2 , diverse geschenkkaarten , 

T-shirts , Merchandising 
en nog veel meer!

Wij helpen u graag als u vragen heeft 
& bestellen doen wij ook!

Music Store... 
DE Entertainmentwinkel 

van Nederland

RUSSISCH EI • HUZARENSALADE
DIVERSE VIS SALADES • AARDAPPELSALADE

WALDORFSALADE • PARTY HAPJES.
DE HELE MAAND DECEMBER:
KERST BESTELLEN T/M 23 DEC
OuD EN NiEuw BESTELLEN T/M 30 DECEMBER
VOOR iNFO EN BESTELLiNG 
BELT u : 06-47358357
E-mail: saladeservice@hotmail.com

SALADE SERVICE
NU OOK IN UW DORP

Voor de mooiste Kerst 
lingerie A t/m E cup

Herfst/wintercollectie:
Nu 20% t/m 50 % korting!

Tot gauw op de Grote Krocht 20B.

Ter introductie van onze nieuwe
collega geven wij 50% korting
op alle acryl behandelingen.
Nieuwe set French manicure
normaal € 55,-- nu € 27,50 !
Nieuwe set naturel
normaal € 42,50 nu € 21,25!

Inoa , de haarkleuring van de toekomst.
Compleet nieuwe zintuiglijke ervaring:
- Zachte, fluweelachtige textuur
- Geurloos
- Zonder ammoniak
- Optimaal comfort voor de hoofdhuid
   Absoluut respect voor het haar. 
   Ultra persoonlijke lang houdbare kleuren
- Onbeperkte kleurmogelijkheden
- Een uitzonderlijke egale kleur van aanzet tot punt
- Perfecte grijsdekking

Bij Lavoque Coiffures
Dames + heren •  Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort  •  Tel.: 023 5730172
Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur.
Donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. Op zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur.

Uitnodiging

Woensdag  23 dec. zijn wij van 9.00- tot 21.00 uur open en donderdag 24 dec. 9.00 - tot 16.00 uur 
en donderdag 31 dec. 9.00- tot 16.00 uur, Zaterdag 2 januari gesloten.

Prettige Kerstdagen
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Totally spies
Sam, Clover en Alex zijn nog 
maar net aangekomen op 
hun nieuwe school in Beverly 
Hills als ze gerecruteerd wor-
den door WOOHP, een ultra-
geheime organisatie die van 
plan is om internationale 
spionnen van ze te maken. 
Na een heftige training wor-
den de meiden door Jerry, de 
baas van WOOHP, op hun 
eerste missie gestuurd: het 
oplossen van mysterieuze 
verdwijningen door heel Los 
Angeles. De Spies hebben snel door dat de verdwijningen 
te maken hebben met een vreemde machine die mensen 
‘fabulized’; ze worden compleet getransformeerd volgens 
een bizar schoonheidsideaal. Worstelend met hun leven 
als scholieren en hun nieuwe, geheime identiteit moeten 
de Spies uit zien te vinden wie er achter deze vreemde 
verdwijningen zit…

Zondag

08:00 uur Countrytraxxx (h) 
10:00 uur ZFM Jazz 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zondag in Kennemerland 
17:00 uur De Avond 
18:00 uur Golden ZFM (h) 
19:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
20:00 uur Inspiratieradio
21:00 uur Tep Zeppi 

Maandag

08:00 uur Zandvoort op Zaterdag (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Muziekkoerier 
20:00 uur Golden ZFM 
21:00 uur De Hoop

Dinsdag

08:00 uur Zondag in Kennemerland (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur Bijzonder zandvoort
20:00 uur ZFM Jazz (h)

Woensdag

08:00 uur Vrijdagavond live (h)
10:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur ZFM Klassiek (h)

Donderdag

08:00 uur Goedemorgen Zandvoort (h) 
10:00 uur De Watertoren
11:00 uur Inspiratieradio
18:00 uur ZFM in de avond
20:00 uur Countrytraxxx
22:00 uur De Hoop 

Vrijdag

08:00 uur ZFM Jazz (h)
10:00 uur Bijzonder Zandvoort (h)
11:00 uur De Watertoren
12:00 uur Muziekboulevard 
15:00 uur Eurobreakdown 
17:00 uur Het weekend in!
19:00 uur Vrijdagavond live
21:00 uur Sea IT 

Zaterdag

08:00 uur Toebak Leeft? 
10:00 uur Goedemorgen Zandvoort 
12:00 uur Muziekboulevard 
14:00 uur Zandvoort op Zaterdag 
17:00 uur Roy on-air (h)
19:00 uur Eurobreakdown (h)
21:00 uur Alternative FM
23:00 uur Night Walk 

24 uur per dag on air!

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

radio + tv

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl

Op 11 september 2009 heeft burgemeester Niek Meijer 
het Veteranencomité Zandvoort bijeengeroepen en inge
steld. De burgemeester vertelde wat voor de gemeente 
Zandvoort aanleiding is geweest om een veteranenco
mité in te stellen. 

Elke woensdagochtend vanaf 10.00 uur ontmoeten oude
ren elkaar in de Bieb. Gezellig koffie of een ander drankje 
drinken en meestal met een lekker hapje. Vele zelfstandig 
wonenden komen er op af en genieten van de verhalen 
van hun leeftijdgenoten en kunnen hun eigen belevenis
sen delen met anderen. 

Anesthesiemedewerkers, operatieassistenten en verpleeg
kundigen van vijftien ziekenhuizen hebben een kort geding 
aangespannen om hun werkgever te dwingen in overleg te 
gaan over de hoge werkdruk. 

Steeds meer is duidelijk dat 
oorlogsveteranen de waar-
dering van de Nederlandse 
samenleving verdienen. 
Tegen die achtergrond heeft 
de gemeente Zandvoort het 
initiatief genomen een ve-
teranencomité in te stellen. 
De behoefte daaraan is ge-
bleken tijdens een door de 
gemeente georganiseerde, 
druk bezochte ontvangst van 
veteranen in het kader van 
de jaarlijkse Nederlandse 
Veteranendag op 29 april 
2009. Het Veteranencomité 
Zandvoort kan ideeën aan-
dragen om het werk, de 
inzet van die veteranen, of 
dat nu vrijwillig of verplicht 
is geweest, bij de bevolking 
van Zandvoort onder de aan-
dacht te brengen. 

Samenstelling 
Veteranen comité 
Zandvoort
De leden van het Veteranen-
comité zijn de heer D. Drom-
mel die als vrijwilliger na uit 
krijsgevangenschap te zijn 
ontvlucht, zich in Frankrijk bij 
de Prinses Irene Brigade aan-
sloot en met de Canadese 
troepen heeft deelgeno-
men aan de bevrijding van 
Nederland. Jasper Molenaar 
is nog in actieve dienst maar 

Afgelopen woensdag waren 
Sinterklaas en Zwarte Piet 
even op bezoek. Zij werden 
muzikaal ondersteund door 
de heren Zeinstra en Huberts 
op de accordeon. Een zeer vro-
lijke en gezellige woensdag-
ochtend waar natuurlijk de 
pepernoten en aanverwante 
lekkernijen niet ontbraken. 
Rietje Molenaar declameerde 
twee leuke verhalen (over ou-
deren en over de rollator) en 
oogstte daarmee groot ap-
plaus van de aanwezigen en 
van de Sint. 

Zorgvisie schreef al eerder over 
een convenant waarin de zie-
kenhuizen zonder overleg met 
de beroepsverenigingen on-
derling afgesproken hebben 
dat verschillende toelagen 
en opleidingsmogelijkheden 
worden afgeschaft. Dit conve-
nant is volgens de beroepsver-
enigingen in strijd met de cao 
en de Arbeidswet. Het laatste 
gesprek met de ziekenhuizen 
werd in oktober zonder succes 
afgerond. Ze zien geen andere 
uitweg dan een gang naar 
de civiele rechter, aldus een 
woordvoerder. Naar aanlei-
ding van het convenant heb-

Veteranencomité Zandvoort

Inlooppunt bibliotheek 
populair bij ouderen

Kort geding 
tegen ziekenhuizen

heeft al een uitzending naar 
Afghanistan achter de rug 
en bereidt zich voor op een 
volgende uitzending. Hij 
behoort tot de categorie 
jonge veteranen. Jacques 
Jongmans, heeft wel zijn 
dienstplicht vervuld maar 
is nooit uitgezonden en in 
die zin geen werkelijke ve-
teraan, maar is door de ver-
halen van Zandvoortse vete-
ranen betrokken geraakt bij 
het streven naar erkenning 
van wat zij hebben door-
staan. Martin Lipsius is van 
1990 tot 2004 in actieve 
dienst geweest als sergeant 
hondenbegeleider bij de 
Koninklijke Luchtmacht. Hij 
is in 1994 uitgezonden naar 
Italië voor de NAVO missie 
‘Deny Flight’ tijdens de oor-
log in voormalig Joegoslavië. 
In de periode 2001/2002 was 
hij 6 maanden uitgezonden 
naar Bosnië en Kroatië. Friso 
van Marion heeft als arts een 
loopbaan bij de krijgsmacht 
doorgemaakt. Hij is vanaf 
1990 betrokken geweest bij 
het inzetten van medisch 
personeel bij de vredesmis-
sies waaraan Nederland 
sinds die tijd heeft deelge-
nomen. Van Marion treedt 
nu op als voorzitter van het 
Veteranencomité. 

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Een oorlogsveteraan

Sint en Piet met de muzikale begeleiders

Doelstellingen van het 
Veteranencomité
De leden zijn van mening 
dat het belangrijkste doel 
van het comité is “de bur-
gers van Zandvoort bewust 
te maken van het feit dat 
onder hun ook veteranen 
zijn, oude en jonge vetera-
nen”. Die bewustwording 
moet leiden tot een vorm 
van waardering vanuit de 
samenleving, een erken-
ning van de geleverde in-
zet en begrip voor de soms 
blijvende invloed daarvan 
op de veteraan en diens di-
recte omgeving. Die invloed 
kan soms zichtbaar zijn door 
blijvende lichamelijke invali-
diteit, maar ook onzichtbaar 
in de vorm van problemen 
met de verwerking van wat 
de veteraan heeft doorstaan 
of meegemaakt. Het gaat 
om de interactie tussen ve-
teranen en de burgerij die 
vrijwel nooit iets werkelijk 
weet van de inzet tijdens 
oorlogen en vredesmis-
sies. Om de burger kennis 
te laten nemen van wat 
er is gebeurd, waarom het 
is gebeurd en waarom het 
belangrijk is dat Nederland 
mee heeft gedaan en mee-
doet.

Uitvoering van de doel
stellingen en ideeën
Het Veteranencomité Zand-
voort is van mening dat 
bewustwording mogelijk 
is door, in samenwerking 
met scholen, programma’s 
of projecten op te zetten 
die vredesmissies en mis-
schien ook oorlogen als 
onderwerp hebben. Daarbij 
kunnen veteranen bijvoor-
beeld hun verhaal vertellen, 
foto’s laten zien en vragen 
beantwoorden. Het is wen-
selijk dat de gemeente voor-
bereidend werk doet door 
schooldirecties te benade-
ren met het verzoek aan de 
projecten mee te werken. 
Jasper Molenaar heeft een 
powerpoint presentatie over 

Afghanistan gemaakt en 
wil die graag presenteren. 
Een andere mogelijkheid 
om aan bewustwording te 
werken is om in de aanloop 
naar de veteranendag bij 
ZFM radio programma’s te 
verzorgen met veteranen, 
mogelijk in samenspraak 
met scholieren. Een meer 
zichtbare vorm van presen-
tatie is als veteranen bij de 
dodenherdenking op 4 mei 
achter de burgemeester als 
delegatie in de stoet lopen 
en een krans leggen. 

Voertuigen gevraagd
Op 5 mei is het denkbaar 
dat met een intocht wordt 
gevierd dat de geallieerden, 
en met hun de Nederlandse 
militairen, arriveren in 
Zandvoort. De veteranen uit 
Zandvoort zijn dan de bevrij-
ders die bijvoorbeeld in een 
landingsvaartuig Zandvoort 
in rijden, waarbij scholieren 
meegaan als blije burgers 
die bevrijd zijn en soldaten 
in uniform (de jonge vetera-
nen) die meerijden met de 
geallieerden. Ideeën genoeg. 
Er zijn al enkele contacten 
gelegd. Victor Bol reageerde 
al heel enthousiast voor het 
leveren van een landings-
voertuig en een jeep. Maar 
het comité is met spoed op 
zoek naar mensen die ook 
een voertuig hebben en 
beschikbaar willen stellen, 
want hoe meer hoe liever. 
Neem gerust contact op.

Oproep aan veteranen 
van Zandvoort
Ook wil het comité een 
oproep doen aan de 
Zandvoortse veteranen om 
zich te melden voor deel-
name aan de dodenherden-
king. Volgens een schatting 
zijn dat ongeveer 70 perso-
nen. Het comité wil graag 
in contact komen met ze. 
Voor informatie kunt u te-
recht bij dhr. D. Drommel, 
tel. 023-5714250 of ddwb@
casema.nl 

De dames Rudolphus, Huijskes, 
Stobbelaar waren als vrijwil-
ligsters aanwezig. Samen met 
ouderenadviseuse Nathalie 
Lindeboom hadden zij het 
druk om iedereen met hapjes 
en drankjes te verzorgen. De 
beide Accordeonspelers hiel-
den de stemming er door-
lopend in met hun bekende 
Sintklassiekers. Met een 
gerust hart kon de Sint zijn 
bijna leeftijdgenoten na een 
uurtje alleen laten omdat hij 
nog andere Sintzaken te ver-
vullen had. 

ben de beroepsverenigingen 
onder hun leden een enquête 
gehouden. De ziekenhuisme-
dewerkers vinden vrijwel alle-
maal dat hun arbeidsomstan-
digheden in de afgelopen vijf 
jaar zijn verslechterd. Bijna 85 
procent van de ondervraagden 
noemt de werkdruk hoog, te 
hoog of onverantwoord hoog. 
Diensttijden van 18 uur zijn 
geen uitzondering, mede-
werkers houden veel overuren 
over. Ongeveer 45 procent van 
het personeel aarzelt over zijn 
baan. Het kort geding dient op 
8 december bij de rechtbank in 
Den Bosch. 

Wilt u een overzicht van het 
nieuwe activiteitenaanbod Pluspunt?

Pluspunt activiteitenkalender 2010
Pagina 3 in de WMO krant

huis aan huis bezorgd door de gemeente Zandvoort.

www.pluspuntzandvoort.nl
023- 57 40 330

STUDIO 118  LET’S DANCE
VOOR KIDS, JONGEREN EN VOLWASSENEN 
Nieuw  dansmix  Breakdance voor jongens  

vanaf 9 jaar start op 7 januari instructeur Kevin. 
NIEUW..DOOR REMY VAN LOON HIPHOP BOYS 

9 T/M 12 JAAR 13/16 JAAR

PREBALLET- KLASSIEKBALLET - 
JAZZDANCE- STREETDANCE- HIPHOP

BEL VOOR GRATIS PROEFLES 
023 5712598/ 0650425028

STUDIO ADRES: FLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOORT

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

KERSTMENU:

Brasserie restaurant Harocamo - Kerkstraat 14 

Voorgerechten:

Prijs p.p. € 37.50. A la carte is ook mogelijk!

Natuurlijk hebben we voor de kids ook 
een lekker kindermenu € 9.50

Tijdig reserveren gewenst, bel naar 0235712102.
1e Kerstdag zijn wij gesloten.

Wilt u gebruik maken of informatie hebben over ons seniorenmenu  
kunt u contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer  
of kijken op www.harocamo.nl. Van 30 november tot en met 

4 december zijn wij geopend van 16.00 tot 21.00 uur.

Carpaccio

************

Koud vistrio

************

Gamba’s 

van de grill

Tiramisu

************

Profiterolles

************

Koffie met 

likeur

Warm vistrio

************

Ossenhaaspuntjes

************
Varkenshaas-

medaillons
Keus uit diverse sausen 

zoals,Maderasaus, 
pepersaus, stroganoffsaus 

Hoofdgerechten: Nagerechten:



Gezellig….
Kerst

Specialist voor al uw bloemwerken.

Haltestraat 7, 2042 lJ Zandvoort

voor reserveringen: 023-5716631, www.Zaras.nl

voorgerecHten:
carpaccio le grec

gebakken inktvis met knoflooksaus
keftedes met lekkere tomaten saus en kaas

HoofdgerecHten:
gevulde varkensHaas met feta kaas

dorado royal
rundvlees stifado 

geserveerd met griekse salade, 
riJst, frites of aardappelen

nagerecHten:
griekse yogHurt met Honing en nootJes

dame blancHe
baklava met iJs

À la carte ook mogeliJk

Kerst 
Keuzemenu 

À € 31,50

                   jaar     ervaring

   5

Dames van voor Heren van voor

1. Bovenlip € 30,- € 25,- 1. Oren/neus € 30,- € 20,-
2. Kin € 35,- € 25,- 2. Wenkbrauwen tussen € 25,- € 15,-
3. Oksels € 60,- € 45,- 3. Nek € 65,- € 45,-
4. Onderarmen € 125,- € 95,- 4. Oksels € 95,- € 75,-
5. Bikinilijn € 75,- € 50,- 5. Borst € 125,- € 100,-
6. Bikinilijn brasil € 125,- € 80,- 6. Rug (tot taille) € 125,- € 112,-
7. Onderbenen € 160,- € 135,- 7. Onderbenen € 275,- € 215,-

Prijzen zijn per behandeling

Een prachtig servies in drie kleuren, theedoeken, tafelkleden, tafellopers, woonkussens en nog veel meer…

huisstijl hoofdlogo

Woonkado Discovery
Haltestraat 10
2042 LM Zandvoort
(Jupiter Plaza)

Dreams & Daytime
Haltestraat 10 C
2042 LM Zandvoort
(Jupiter Plaza)

Dynamics introduceert nieuwe folie-kleurtechnieken.

Nieuwsgierig?

Probeer dit uit en profiteer tevens van 10% korting 
in de maand December, die op alle behandelingen 

gegeven wordt bij afgifte van deze advertentie. 

Bel voor een afspraak:  023-5732615. 

Bezoek tevens onze website WWW. DYNAMICS-HAIR-NAILS.NL 

Openingstijden:  
dinsdag, woensdag, vrijdag  09.00-17.30 uur.
zaterdag 08.30-17.00 uur
zondag, maandag en donderdag gesloten. 
Donderdag 24 Dec.en 31 Dec. zijn wij de hele dag geopend! 

Dynamics Hair&Nails 
Thorbeckestraat 15 
2042 GL Zandvoort

EYE OLOGY TREATMENT
Van € 150,- voor  € 99,- (alleen geldig in december)

Schoonheidskuur met intensieve anti-aging werking voor 
de oogcontour, revitaliseert de huid en maakt haar gladder.

U ontvangt bij deze behandeling een sample set 
met een 3 daagse kuur voor thuis cadeau.

DE SALON
Bilderdijkstraat 30 zwart

2041 NK Zandvoort
0643049362

Bestelt u tijdig uw
feestelijke schotel?

Zie onze website:
www.visschotels.nl 

Wij wensen u fijne feestdagen.
Het team van De Zeemeermin.

Op tweede kerstdag serveren wij het volgende koude- en warme buffet

Salade’s
Kip-kerriesalade, aardappelsalade, pastasalade, tonijnsalade

Vis gerechten
Gerookte zalm, gerookte forel, gepocheerde zalm, Hollandse en Noorse 

garnalen, gerookte paling, makreel

Warme hoofdgerechten
Gebakken rozenval aardappel, Beenham met honing-mosterdsaus, getran-
cheerde varkenshaas met champignon roomsaus, tongrolletjes gevuld met 
zalm en witte wijnsaus, gestoofde broccoli, vers gewokte groenten, gebak-
ken zalmfilets met tuinkruidensaus, rundvlees stoofpot, knolselderij puree 

Bijgerechten
Gevulde tomaat, gevulde eieren, kip met perzik in gelei, verschillende 

soorten vleeswaren, rauwe ham, rosbief, gerookte kip, rookvlees, chorizo

Nagerechten
Verschillende soorten ijs, cheese cake, chocoladesaus/ vruchtensaus, vers 

fruit, verse slagroom, warme kersen, chocolade mousse 

Euro 29,50 p.p.
Eerste Kerstdag reeds volgeboekt

Bezoek ook eens onze website: www.wapenvanzandvoort.nl
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort 
Jeroen en Bart Schuitenmaker Tel.: 023-8223780
Maandag en dinsdag gesloten.

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

DE UITVERKOOP

IS BEGONNEN

KERSTLUNCH  2009
€ 45,00

Eerste kerstdag • aanvang 12.30 uur

Amuse
Duo van gerookte hertenham en wildpaté 

met gemarineerde bospaddenstoelen, 
cranberrycompôte en knoflookcroûtons

*  *  *
Wildbouillon

met tuinkruiden, kastanjechampignons en truffelolie

*  *  *
Hertenbiefstuk

met Poolse zuurkool, hete bliksem en Banyulssaus

*  *  *
Petit Grand Dessert

*  *  *
Koffie met friandises

Boulevard Paulus Loot, paviljoen 5, Zandvoort
voor reserveringen: 023-5716119 / info@tfaz.nl

Prettige   Kerstdagen

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 50 - 2009

Vergadering college 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 49 en de 
verdere in week 49 door het college genomen besluiten zijn 
in week 50 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Verordening “Tijdelijke regels Wet investeren in jongeren”

In de vergadering van 04 november 2009 heeft de gemeente-
raad van Zandvoort de Verordening Tijdelijke regels Wet inves-
teren in jongeren (WIJ) vastgesteld. Deze verordening treedt in 
werking op 01 oktober 2009 en ligt ter inzage bij de centrale 
balie in het raadhuis en staat op de website van de gemeente. 
Met deze verordening worden de reeds bestaande veror-
deningen van de Wet werk en bijstand tijdelijk ook voor de 
uitvoering van de WIJ van toepassing verklaard. Het gaat dan 
om o.a. de inhoud van het werkleeraanbod, het verlagen van 
de uitkering bij verwijtbaar gedrag, het beleid op het gebied 
van fraudebestrijding en cliëntenparticipatie. In de naaste 
toekomst zal de gemeente op deze terreinen speciaal voor de 
WIJ nieuwe verordeningen vaststellen. Daarmee zullen deze 
tijdelijke regels automatisch komen te vervallen.

Voorbereidingsbesluit “Centrumgebied”  artikel 3.7.1 Wro

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend, 
dat de gemeenteraad op 14 september 2009 respectievelijk 8 
december 2009 heeft besloten, dat op grond van artikel 3.7.1 
van de Wet ruimtelijke ordening  een bestemmingsplan wordt 
voorbereid voor:
- het gebied gelegen tussen Hogeweg, Thorbeckestraat (ge-
deeltelijk) Burgemeester Engelbertsstraat, Zeestraat, Kostver-
lorenstraat (gedeeltelijk), Koninginneweg en de Grote Krocht  
(centrumgebied) echter met uitzondering van het zogenaam-
de Louis Davidscarré; 
- dit besluit in werking treedt op 11 december 2009.
Het besluit ligt met de bijhorende kaart, waarop met een 
omlijning het betreffende gebied is aangegeven, voor een 
ieder ter inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang 
Swaluëstraat) te Zandvoort.

Op grond van artikel 8.5 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen voor-
meld bestuit.

Commissie Welstand en Monumenten

Op 10 december 2009 vergadert de Commissie Welstand en 
Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in 
de commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

 De ophaaldagen zijn 15 en 17 december,  de eerste datum is 
voor de maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken,de 
tweede datum is voor de dinsdag huisvuilwijk.
 

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

 Op 14 december 2009 vergadert de Wmo-raad over welzijns-
zaken die van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen 
van de Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag 
van iedere maand. Iedereen is van harte uitgenodigd de open-
bare bijeenkomst bij te wonen. De vergadering vindt plaats in 
Gebouw De Krocht, kleine zaal, en begint om 19.30 uur. 

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Duintjesveldweg, gedeeltelijk veranderen rookruimte ver-
enigingsgebouw handbal, ingekomen 30 november 2009, 
2009-223Lv, 
- Boulevard Paulus Loot 7, plaatsen seizoensgebonden strand-
paviljoen, ingekomen 03 december 2009,2009-226Rv.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Tervisielegging ontwerpbesluiten
Ontwerp wijzigingsplan “Fietspad Zandvoort Zuid”

(behorende bij het bestemmingsplan “Zandvoort Zuid”).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort 
maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 
van de Wet ruimtelijke 0rdening en afdeling 3.4 van de Alge-
mene wet bestuursrecht met ingang van 11 december 2009 
gedurende zes weken ter visie ligt het ontwerpwijzigingsplan 
“Fietspad Zandvoort Zuid” (behorende bij het bestemmings-
plan “Zandvoort Zuid”. 
Het ontwerpwijzigingsplan betreft de aanleg van een re-
creatief fietspad langs de Cornelis van de Werffstraat, Frans 
Zwaanstraat en de Cort van de Lindensraat.
Het ontwerpplan, bestaande toelichting, verbeelding 
(plankaart) en regels (voorschriften) ligt gedurende de ope-
ningstijden ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis 
(ingang Swaluëstraat) en de opebare bibliotheek Prinsesseweg 
34 te Zandvoort. Het ontwerpplan is ook via de gemeentelijke 
website te raadplegen. Gedurende de termijn van de tervisie-
legging kan een iedere belanghebbende schriftelijk dan wel 
mondeling zijn zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijk dienen 
zienswijzen kenbaar gemaakt te worden bij de gemeenteraad 
(Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor mondelinge reacties kan 

een telefonische afspraak worden gemaakt met de heer J.A. 
Sandbergen of de heer G.J. Overpelt van de afdeling Ontwik-
keling en Beheer, telefonisch bereikbaar onder het algemene 
nummer: 023 - 5740 100. 

Verzonden besluiten
Kapvergunning geweigerd

- Bramenlaan 2, twee dennen geweigerd, de brandweerweg 
kan ook zonder de kap worden aangelegd, zaaknr:2009-7072

Kapvergunningen verleend 

- Bramenlaan 2, één populier vergund, de boom is reeds gekapt, 
herplantplicht boom 1e grootte maat 20/25, zaaknr 2009-7071
- Van Lennepstraat 23, één conifeer in de achtertuin, veroor-
zaakt overlast, met herplantplicht,  zaaknr: 2009-6646.
- Parnassialaan 4, 2 zeedennen en 1 eik in de zijtuin, kwaliteit 
van de bomen is slecht, kapvergunning verlenen met herplant-
plicht, zaaknr: 2009-6645

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 
kopie van het beroepschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- Haltestraat 4-6, vernieuwen twee kozijnen, verzonden 01 
december 2009, 2009-192Lv.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.
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Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

    9 28       7 13
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   23           27 
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De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

 KG   JH   CG  
      =    
 +      +  
 FJCJ   E   FJCG  
   +   =    
           
 FAAB   BA   FAFK  
      =    

De oplossing staat elders op deze pagina

750 gr. runderpoulet, 
50 gr. boter,
1 ui,
70 gram tomatenpuree,
1 (klein) flesje hot (of naar 

smaak ‘sweet’) Chilisaus,
1 el. paprikapoeder,

halve rode en een halve 
groene paprika, in 
blokjes gesneden,

2 potten bruine bonen 
of kidney beans,

1,5 liter water of bouillon,
1 bekertje slagroom 

of sour cream,
peper en zout,
4 (tuinkruiden)bouil-

lonblokjes,
enkele Jalapeño peper-

ringetjes in blokjes 
gesneden (facultatief).

Bereiding:
Trek van de runderpoulet, samen met 4 tuinkruidenblokjes en 1,5 ltr. water een mooie 
bouillon. Doe in een andere pan de boter en bak hierin de ui glazig, voeg de toma-
tenpuree, de paprikapoeder en het flesje hot (of sweet) Chilisaus toe, dit geheel even 
omroeren, vervolgens de paprikastukjes met de bouillon erbij doen en dit laten garen. 
Daarna de uitgelekte bonen met het in stukjes gesneden gare soepvlees, de slagroom 
en eventueel de Jalapeñoblokjes toevoegen. Op smaak brengen met (zee)zout. Lekker 
met boerenbrood en gezouten boter.

Benodigdheden:

Kook eens anders
Recept Recept

ko
ok

ru
br

ie
k

Vuurbonensoep
Lekker pittige Mexicaanse soep, waar je het heet van krijgt terwijl het buiten koud is!

Dier van de Week
Jeetje wat heeft die Onni een ener-
gie!! Hij gaat echt als een wervelwind 
over het veld. Het liefst is hij de hele 
dag aan het spelen, rennen en ravot-
ten met vrienden op het veld. Hij is dus 
sociaal met andere honden en het gaat 
over het algemeen beter met teefjes 
dan met reuen om. Hij wil namelijk nog 
eens wat stoer doen tegen reuen, dat 
valt niet altijd in goede aarde. Verder 
is hij ontzettend lief en lomp en heeft 
echt een cursus nodig met zijn nieuwe 
baas, aangezien hem niet veel is geleerd. 
Omdat hij zo onstuimig is, plaatsen we 
hem liever niet bij kleine kinderen, want 
daar houdt hij echt geen rekening mee. 
Niet dat hij niet lief is, maar we denken 
dat hij gewoon te lomp is. We weten niet 
of Onni alleen kan zijn, dus dat zal in zijn 
nieuwe omgeving rustig opgebouwd moeten worden. Wie heeft er net iets meer 
uithoudingsvermogen dan onze lieve Onni? Kom kennis maken met hem in het 
dierenasiel, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 
11.00 uur en 16.00 uur. Meer informatie kunt u krijgen via 023-5713888 of op web-
site www.dierentehuiskennemerland.nl. 

Schatzoektocht op het strand
Ter gelegenheid van het op DVD en Blue Ray uitbrengen 
van de film ‘Transformers: Revenge of the Fallen’ vond 
op ‘ons’ strand een spectaculaire schatzoektocht plaats. 
15 strijdlustige dames en heren zochten met behulp van 
een metaaldetector het strand af naar bijzondere prij
zen zoals Transformers Dvd’s, Transformers Devastators, 
Eventbonnen en als hoofdprijs zelfs een hagelnieuwe 
Chevrolet Spark!

Schatgravers zoeken het strand af

Om 14.00 uur stonden de 
deelnemers, gewapend met 
een metaaldetector, klaar om 
in het zand op zoek te gaan 
naar schatten. Na het start-
schot werd er naar harten-
lust gezocht en gegraven. Al 
snel werden de eerste prijzen 
gevonden maar het duurde 
toch nog even voordat de al-
lerlaatste prijs uit het zand 
gegraven was. Iedere deel-
nemer won door zijn of haar 
deelname sowieso de nieuwe 
Dvd ‘Transformers: Revenge of 
the Fallen’. Een aantal deelne-
mers viel nog eens extra in de 
prijzen met Hasbro speelgoed 
of een parachutesprong. Linda 
Visser uit Uitgeest mocht zich 
helemaal gelukkig prijzen. Zij 
won de Chevrolet Spark en 
was uiteraard enorm blij met 
haar nieuwe auto. 

www.sportinzandvoort.nl

“Sport is goed voor lichaam en geest”
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Zandvoort wint 
met dubbele cijfers

SV Zandvoort met de hakken over de sloot

Piet Keur brengt het verschil

Voorbereidingen Dutch GT4 in volle gang 

Koploper valt van zijn voetstuk

Eindelijk vergunning voor schietbaan

zaalvoetbalvoetbal - zaterdag

voetbal - zondag

basketbal - herenautosport

biljarten

schietsport

De mensen die afgelopen vrijdag aanwezig waren in de 
Korverhal, kunnen zich niet voorstellen dat SV Zandvoort 
de laatste plaats bezet. Voor Zandvoort was het prijsschie
ten bijna tot kunst verheven. ZOG uit Haarlem kwam nau
welijks in het stuk voor en liet zich met 102 inmaken door 
de Zandvoorters.

Op de valreep heeft het zaterdagelftal van SV Zandvoort 
het Helderse HCSC op een nederlaag getrakteerd. Dat 
ging alles behalve gemakkelijk omdat Zandvoort op
nieuw verzuimde de vele kansen te verzilveren. Drie mi
nuten voor tijd velde topscorer Michel de Haan het von
nis in deze eerste wedstrijd van de tweede helft van het 
seizoen, 32.

Het debuut van Piet Keur in het zondagelftal van SV Zand
voort heeft ervoor gezorgd dat de geplaagde trainer Mar
cel Paap eindelijk weer eens een gewonnen wedstrijd, de 
tweede van dit seizoen, kon noteren. Keur zorgde zelf, op 
bijna onnavolgbare wijze, voor het eerste Zandvoortse 
doelpunt en had zoveel overzicht en leiderschap dat het 
elftal (eindelijk) goed kon draaien. Waterloo werd er de 
dupe van en moest met een 42, de eindstand had nog veel 
hoger kunnen uitvallen, nederlaag terug naar Driehuizen.

Het debuutseizoen van het Dutch GT4 Championship kende een prima start. Christiaan 
Frankenhout was de eerste kampioen en na de Formido Finaleraces zijn de voorbereidin
gen voor het komende seizoen al gestart. 

De koploper van vorige week in het Driebandenkampioen
schap van Zandvoort, Rob Tan, is van zijn voetstuk geval
len. Nadat vorige week woensdag de kruitdampen in café 
Bluys waren opgetrokken stond ineens Dick van Dam bo
venaan. Tan is nu terug te vinden op de 6e plaats!

De Zandvoortse schietsportvereniging De Vrijheid kan een nieuwe schietbaan in het dui
nengebied nabij de Tarzanbocht van Circuit Park Zandvoort gaan bouwen. Afgelopen 
week kreeg voorzitter Hans Driehuizen het goede bericht van de provincie en heeft direct 
de vergunning opgehaald. De baan moet komen op de plaats van de oude, die om allerlei 
redenen een aantal jaren geleden werd afgekeurd.

Al vroeg bleek duidelijk 
wie de krachtmeting ging 
winnen. Bij SV Zand voort 
draaide het weer eens goed. 
SV Zandvoort kon weer 
beschikken over Michael 
Kuijl en Patrick Koper. Dat 
de twee van toegevoegde 
waarde zijn werd al snel 
duidelijk. De vaste kern, 
Christian Strijder en de ge-
broeders Smit, aangevuld 
met Stein Stobbelaar zorg-
den dat de Haarlemmers 
nauwelijks aan voetballen 
toekwamen.

Het gemak waar Zandvoort 

Trainer Pieter Keur moet 
bijkans dol worden van zijn 
voorhoede. Het elftal speelt 
goed en attractief voetbal 
maar kan het net maar 
moeilijk vinden. Ook afge-
lopen zaterdag kwamen 
onze plaatsgenoten op een 
verdiende voorsprong door 
een alerte Michael Kuijl 
die uit een rebound van de 
Helderse keeper simpel het 
net vond. Echter nog geen 
anderhalve minuut later 
moest ook de Zandvoortse 
goalie Boy de Vet ‘vissen’. 
Carlos Simons stond hele-
maal vrij bij de tweede paal 
na een voorzet en bracht 

Niet alleen Keur maar ook 
de Zandvoortse doelman 
moet een compliment ge-
maakt worden. Met vaak 

Zelfs de voorlopige kalender 
voor komend seizoen is al 
bekend. In 2010 komt er een 
kleine wijziging in het race-
schema. Dan is het de bedoe-
ling dat er een ‘Legend Cup’ 
wordt opgericht.
 
Legend Cup 
Met het instellen van de zoge-
heten ‘Legend Cup’ hoopt de 
Dutch GT4 de huidige rijders 
vanaf 45 jaar en ouder in de 
klasse te kunnen behouden. 
Na elke race krijgen de drie 
beste rijders een huldiging op 
het podium. Rijders van 44 jaar 
of jonger kunnen een verzoek 
indienen om in de subdivisie 
uit te komen. Kanshebbers op 
de ‘Legend Cup’ zijn Paul van 
Splunteren Allard Kalff en Pim 
van Riet. De ‘Gentleman Cup’ 

Van Dam heeft ruim 4 punten 
voorsprong op Ron de Jong 
die opnieuw op de tweede 
plaats staat. Iets minder pun-

Al eerder wilde de provin-
cie een vergunning afgeven 
maar een ingediende ziens-
wijze zorgde voor de nodige 
vertraging. Tot aan de Raad 
van State is er geprocedeerd 
met een nieuwe vergunning 
als gevolg. Al eerder had 
Milieudienst IJmond, dat 

mee voetbalde kon niet tref-
fender zijn met het eerste 
doelpunt. Een uitgespeel-
de kans waar Stefan Smit 
geen moeite mee had. 
Na één helft stonden de 
Zandvoorters al ruim voor. 
ZOG probeerde het nog in 
het tweede bedrijf, maar 
Zandvoort stond dat niet 
meer toe en liep langzaam 
uit. In de slotminuut viel 
zelfs het tiende Zandvoortse 
doelpunt. “In deze wedstrijd 
waren we eindelijk onszelf”, 
vatte aanvoerder Stefan 
Smit na afloop van de wed-
strijd bondig samen.

de ploegen weer op ge-
lijke hoogte. Hierna kreeg 
Zandvoort legio grote en 
kleinere kansen om nog 
voor rust op voorsprong te 
komen. Meestal stond de 
uitstekende Helderse doel-
man in de weg maar ook de 
paal en de lat werden me-
nigmaal getroffen.

Deze lijn zette zich ook 
in de tweede helft voort. 
Zandvoort was veel sterker 
dan de gasten maar bleek 
niet in staat dit in cijfers uit 
te drukken. De ongeschre-
ven voetbalwet dat als je 
zelf niet scoort doet je te-

katachtige reflexen ranselde 
hij menige inzet uit zijn doel 
en hield Zandvoort op cru-
ciale momenten in de race. 

verdwijnt volgend jaar in de 
Dutch GT4.

Kwalificatieschema 
De kwalificaties in de Dutch 
GT4 gaan op de schop. Deze 
zullen vanaf het seizoen 2010 
kort achter elkaar volgen. 
Daarmee volgt de Dutch GT4 
het Europese model. De eerste 
sessie duurt twintig minuten. 
Daarna volgt een pauze van 
tien minuten, die direct wordt 
gevolgd door de tweede kwa-
lificatie van twintig minuten. 
Het raceschema blijft onver-
anderd.

Kalender 
Behalve binnen de Neder land-

se grenzen, op Circuit Park 
Zandvoort en TT Circuit Assen, 
staat ook een weekend in het 

ten dan De Jong heeft Theo 
Keur op plaats 3. Goede za-
ken deed Willem Krippendorf. 
Hij steeg naar plaats 4. Irma 

de vergunning voor de ge-
meente op het gebied van 
milieubelasting en geluids-
hinder moest toetsen, haar 
fiat gegeven. De schietbaan 
gaat gebruikt worden door 
De Vrijheid en diverse on-
derdelen van de politie die 
nu de mogelijkheid hebben 

genstander dat wel, ging 
ook in deze wedstrijd op. 
Met nog een kwartier op de 
klok mocht Simons dwars 
door de Zandvoortse ver-
dediging slalommen en De 
Vet voor de tweede keer ver-
slaan, 1-2. Opnieuw moest 
Zandvoort tegen een ach-
terstand aankijken en op-
nieuw werd het voor alles 
wat Zandvoort was een las-
tig kwartiertje. Binnen twee 
minuten echter kon Nigel 
Berg weer evenwicht in de 
strijd brengen. Zijn eigenlijk 
te lage vrije trap werd door 
alles en iedereen gemist 
en verdween in het doel, 
2-2. Wat hierna gebeurde 
grenst aan het ongelooflij-
ke. Binnen 10 minuten had 
Zandvoort drie keer de paal 
of de lat gevonden, gingen 
kopballen rakelings over en 
spatten schoten van korte 
afstand op de vuisten van 
de HCSC-doelman uiteen. 

Zoals zo vaak dit seizoen 
kwam Zandvoort al snel op 
een voorsprong, hetgeen in 
hun geval bijna nooit een 
garantie is voor een gewon-
nen wedstrijd. 

In de achtste minuut kreeg 
Keur de bal in het straf-
schopgebied in de voeten 
aangespeeld. De oud-prof 
van onder andere Haarlem, 
Twente en Feyenoord be-
dacht zich geen moment 
en met een droge omhaal 
zette hij zijn nieuwe team 
op voorsprong. De weelde 
van een voorsprong werd 
in de 14e minuut nog gro-
ter toen Wouter Schuiten, 
geheel vrijstaand, al kop-
pend uit een corner van 
Raymon Hölzken voor het 
tweede Zandvoortse doel-
punt tekende. Waterloo, dat 
een aantal plaatsen hoger 
staat dan onze plaatsgeno-
ten, moest nu wel komen 
en zorgde nog voor de thee 

De GT4 bolides komen in 2010 terug

Dick Pronk was goed ‘op stoot’

Opnieuw winst voor Lions heren
The Lions hebben afgelopen woensdag de inhaalwedstrijd 
tegen de reserves van BC Schrobbelaar met groot verschil 
gewonnen. Met een 73101 overwinning op zak zijn onze 
plaatsgenoten nog steeds één van de grootste kandidaten 
voor het kampioenschap in de Rayonklasse 3.

De wedstrijd in het Uni ver -
sitair Sport Centrum in Am-
ster  dam moest ingehaald 
worden omdat Schrob be-
laar geen gekwalificeerde 
scheidsrechters kon leveren 
en daardoor, tijdelijk, door de 
bond uit de competitie werd 
gehaald.

Lions wilde deze wedstrijd 
gebruiken om eens een 
stevige verdediging neer 
te zetten. Na analyse bleek 

dat er teveel punten tegen 
gescoord werden waardoor 
er gevaarlijke situaties kun-
nen ontstaan. Echter, de 
eerste drie kwarten van de 
wedstrijd gelukte het onze 
plaatsgenoten niet om 
afstand te nemen van de 
gastheren, getuige de 42-
40 stand bij rust. Ook in het 
derde kwart was het nog 
steeds een zogenaamde 
‘puntje-puntje-wedstrijd’. 
In het vierde kwart (14-44!) 

vielen eindelijk de puzzel-
stukjes in elkaar en liet Paul 
Wessels weer eens zien wat 
hij waard is. Een goede de-
fensie, gekoppeld aan sco-
rende Zandvoortse spelers 
en duidelijke vermoeidheid 
bij de tegenstander, gaf toch 
nog een groot verschil aan 
het einde. 

Topscores aan Lions-kant: 
Paul Wessels: 30; Marvin 
Martina: 25; Robert ten Pierik: 
17 en Niels Crabbendam 
11 punten. Komende za-
terdagavond spelen de 
Zandvoorters tegen naaste 
concurrent Early Bird in de 
Purmerendse sporthal De 
Karekiet. 

Take Five
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Wapen van Zandvoort, 
 eten en drinken…
Zandvoort Optiek
Zaras, Café Restaurant

Kerstactie:

Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Boudoir Personal Styling
Chocoladehuis Willemsen
De Salon
Dobey Zandvoort
Dynamics Hair & Nails
Elvitaal
Hema Zandvoort
Kroon Mode
Lavogue
Mobiele Poets Centrale
Music Store
Rosarito 
Salade Service
Shanna’s Shoe 
 Repair & Leatherwear
Woonkado Discovery 
 Dreams & Daytime 
Zeemeermin, viskar

buitenland op de kalender. 
Over een tweede buitenlands 
weekend wordt nog onderhan-
deld. De voorlopige kalender 
van 2010 ziet er als volgt uit: 
Paasraces Zandvoort (5 april), 
Pinksterraces Zandvoort (24 
mei), DPP Assen (4 juli), FIA GT 
Nürburgring (D) (5 september), 
Trophy of the dunes Zandvoort 
(19 september), Finale races 
Zandvoort (10 oktober). 

Live uitzendingen 
Vorige maand werd de finale 
van het Dutch GT4 live op RTL7 
uitgezonden. Het bleek een 
succes, want voor komend sei-
zoen verwacht de organisatie 
het aantal liveverslagen op de 
nationale televisie uit te kun-
nen breiden naar drie of vier 
uitzendingen.

Beilschmidt staat nog steeds 
als beste dame genoteerd 
op 5. In principe kunnen de 
nummers 1 tot en met 8 ko-
mende zaterdag 12 decem-
ber tijdens de finale in café 
De Lamstrael nog aanspraak 
maken op de titel.

Cafétrofee
De stand in de Cafétrofee 
is afgelopen woensdag be-
hoorlijk in de war geschopt 
door de mindere resultaten 
van de biljarters van Bluijs 
1. Zij staan nog wel op de 1e 
plaats maar moeten op de fi-
naleavond oppassen voor De 
Lamstrael 1 en Bluijs 2, die res-
pectievelijk op 3,317 en 4,226 
punt achterstand staan. Er 
zijn per team maximaal 30 
punten te verdienen op de 
finaleavond. Daarom is ook 
in de stand om de Cafétrofee 
nog helemaal niets beslist.

gekregen in de open lucht te 
kunnen oefenen. Normaal 
oefenen zij binnenshuis 
in beveiligde ruimten. De 
Vrijheid heeft ook de ex-
ploitatie en het onderhoud 
van de baan, die een 100 
meterbaan moet worden, 
gekregen.

Tot de 87e minuut. Berg 
kon vrij het 16-meterge-
bied instormen en kwam, 
in een moeilijke positie, vrij 
voor de keeper. Deze stopte 
in eerste instantie maar 
de rebound kwam voor de 
voeten van De Haan die 
het object snoeihard in het 
dak van het doel schoot. 
Zandvoort had een meer 
dan verdiende overwinning 
op zak.

Komende zaterdag moe-
ten de mannen van Keur 
op visite bij de koploper 
CSW in Wilnis, die zaterdag 
opnieuw een gevoelige ne-
derlaag bij Amstelveen (2-
1), voor de tweede keer dit 
seizoen, moest incasseren. 
Overige uitslagen 2e klasse 
A: ZOB - Monnickendam 1-1 
en Marken - Overbos 5-0. 
HBOK – Kennemerland en 
Castricum – Voorland wer-
den afgelast.

voor evenwicht. “Ik was 
helemaal niet ongerust. Ik 
voelde dat de aanwezigheid 
van Keur de andere jongens 
op scherp zette. Het zou 
wel goed komen”, reageere 
coach Marcel Paap na de 
wedstrijd. Hij kreeg gelijk 
want nadat vlak na rust 
Ferry Boom voor de 3-2 zorg-
de, was het Hölzken die in 
de 75e minuut de wedstrijd 
op slot gooide. Zandvoort 
had een verdiende overwin-
ning op zak. 

Door dit resultaat, en het 
4-0 verlies van Vogelenzang 
bij DSOV, heeft Zandvoort 
de hatelijke laatste plaats 
in de 5e klasse D verlaten. 
Komende zondag speelt 
het zondagelftal uit in 
Santpoort bij Terrasvogels 
dat afgelopen weekend vrij 
was. 
Overige uitslagen 5e klasse 
D: THB – HYS 1-0; DIO - Geel 
Wit 1-5 en VVC - DIOS 1-1.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 

wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

De Zandvoortse keeper juicht bij het derde doelpunt
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Zondag 20 december 2009
Kerstconcert 

met samenzang
Zandvoorts Mannen- 

en Vrouwenkoor
Locatie: Protestantse kerk, 
Kerkplein 1
Aanvang: 15.00 uur 
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: gratis
www.classicconcerts.nl

7 2211 15Actueel Cultuur Kerst Sport
Onvrede over
wijziging route
bus lijn 81

Klucht zorgt
voor lachende
zaal De Krocht

Kerstmenu van
de Zandvoortse
Courant

Verrassend
slot van
biljartfinale

5e jaargang • week 51
17 december 2009
Het wekelijkse nieuwsblad 

voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl Zie onze advertentie op de achterpagina Courant 

Zandvoortse 

De Mannetjes
Hoezo 

verkiezingskoorts?

‘Het beste evenement 
van 2010 wordt natuurlijk 

op 3 maart gehouden’
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Let op woensdag 16 en 
donderdag 17 december 

50 % korting op al het brood, 
klein brood en croissanterie

 
Ook kunt u bij ons terecht 
voor uw Kerststol met of 

zonder spijs, Tulband, 
Kersttaart, Kerstchocolade, 

of een heerlijke amandelstaaf/
krans en natuurlijk ook voor 

uw andere kerstbestellingen.

Verkeersbesluit Nieuwjaarsduik 2010. 
In de gemeente-advertentie leest u er meer over.

Vorige week hebben zowel de PvdA als het CDA hun kieslijs-
ten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend 
gemaakt. GBZ heeft een groslijst opgesteld die door de le-
denvergadering in januari nog moet worden bevestigd.

Onlangs is er een evaluatie geweest over de evenementen in Zandvoort in 2009. Onder 
voorzitterschap van wethouder Wilfred Tates kwamen verschillende partijen bij elkaar. 
Tates was ervan overtuigd dat het een geslaagd jaar is geweest met hier en daar wat 
aandachtpuntjes voor volgend jaar.

PvdA:
1 Gert Toonen, 2 Nico Stammis, 
3 Uschi Rietkerk- Gubbels, 4 
Fabian Paardekoper, 5 Michel 
Alberts, 6 Sonja Koper, 7 
Maaike Koper, 8 Pim Kuijken, 
9 Matty Njie, 10 Anneke 
Draaijer, 11 Ide Aukema, 12 
Frans Goudswaard, 13 Hans 
Verduijn en 14 Maarten Weber

CDA:
1 Gijs de Roode, 2 Andor 
Sandbergen, 3 Gert Jan Bluijs, 
4 Kees Mettes, 5 Peter Tromp, 
6 Juriaan Petter, 7 Floris 
Faber, 8 Wendy Bluijs, 9 Wim 
Buchel sr., 10 Marijke Bosman 

Ook de organisaties die 
zich bezighouden met de 
evenementen waren over 
het algemeen zeer tevre-
den. Ook zij hadden wat 
aandachtpuntjes. Een paar 
zouden over een wat groter 
budget willen beschikken. 
Hiermee willen zij dan de 

– Paap, 11 Dirk Mey, 12 Daniël 
Kras, 13.Don de Grebber, 14 
Ype Brune, 15 Minke van der 
Meulen – Heijink, 16 Gerard 
Kramer, 17 Gerard Versteege, 
18 Anneke Koper – Kat, 19 
Richard van As, 20 Piet van der 
Mije en 21 Gijs Brune.  

GBZ:
1 Michel Demmers, 2 Astrid 
v.d. Veld, 3 Leo Miezenbeek, 
4 Charlotte Jongmans, 
5 Joke Draijer, 6 Cor van 
Koningsbruggen, 7 Cor 
Draijer, 8 Lars Carree, 9 Ankie 
Miezenbeek en 10 Theo van 
Koningsbruggen.

kwaliteit van met name de 
muziekevenementen op 
een hoger niveau brengen.

De bijeenkomst had tevens 
tot doel om de evenemen-
ten voor komend jaar door 
te nemen. Over de hele 
linie zullen er waarschijn-

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Wij wensen iedereen vrolijke, 
gelukkige en gezellige kerstdagen toe!

Wegens vakantie zijn we gesloten 
van 25 december t/m 3 januari.

Michel & Anita

Ook de succesvolle CircuitRun krijgt in 2010 een vervolg

Kieslijsten 
politieke partijen

Evaluatie: evenementen in 2009 geslaagd

Heeft u al gestemd op 
Zandvoorter 
van het jaar?

kijk voor meer 
informatie op pagina 7

lijk dezelfde evenementen 
weer op de agenda komen 
maar er is ook sprake van 
uitbreiding. Zo wil Bart 
Schuitemaker de ouder-
wetse vismaaltijd weer 
het levenslicht laten zien. 
Ook het ijsbaantje op het 
Gasthuisplein komt we-

gens enorm succes weer 
terug. Bekeken moet nog 
worden of dat in combi-
natie kan met een Winter 
Wonderland. 

Tot slot had de wethouder 
ook nog een mooi bericht 
namens de gemeente 
Zandvoort. Waar in het 
verleden ieder evenement 
een vergunningplicht had, 
hoeven binnenkort door 
een aanpassing van het 
Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) de eve-
nementen waar niet meer 
dan 300 mensen op af-
komen geen vergunning 
meer aan te vragen. Dus 
geen vergunningplicht 
maar wel een meldplicht! 
Tates sprak ook zijn waar-
dering uit voor de inzet en 
aanwezigheid van de orga-
nisatoren. “Zij zijn het zout 
in de pap”, zei hij en was 
zich tevens bewust dat 
mede door de overvloedige 
zonneschijn alles zo goed is 
verlopen.
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Met zo’n zacht najaar komt de 
kerstgedachte maar slecht op 
gang. Gelukkig is het regen-
achtige weer weggevaagd 
door een of ander hoge druk-
gebied. Iedereen heeft genoeg 
van al die nattigheid. Laatst 
stapte er een mevrouw het 
winkelcentrum uit. Kletterde 
er nét een regenbui naar be-
neden. “O nee hè. Er mag van 
alles op mijn kop vallen. Als 
het maar géén regen is!” Ze 
kreunde het zo luidkeels dat 
ik spontaan in de lach schoot. 
Ze keek me stomverbaasd aan. 
Viel er nog wat te lachen met 
dit weer?
Ik word een beetje kierewiet 
van al dat gemopper. Luister 
liever naar het gebabbel en 
opmerkingen van onze peu-
ters. “En vertel eens”, vraagt 
juf Marja aan haar kleintjes, 
“wat gebeurt er nou eigenlijk 
allemaal met Kerst?” “Nou. 
Dan is Sinterklaas weg. En 
dán is het kerstfeest”, is het 
simpele antwoord. “Maar er 
is dan ook een kindje gebo-
ren.” Juf Marja probeert de 
kerstgedachte wat duidelij-
ker naar voren te brengen. Het 
lukt alleen niet zo goed. “Ja, ik 
ben ook geboren”, roept een 
peutertje blij, “en mijn tante 
heeft ook een baby geboord!” 
Ik moet me even omdraaien. 
Probeer maar eens ernstig te 
blijven bij zo een opmerking! 
Tijd voor juf Marja om het 
kerstboek te voorschijn te ha-
len. Het kindje Jezus, Jozef en 
Maria worden hierin heel een-
voudig weergegeven. Perfect 
voor deze kleine peuters. Ze 
luisteren ademloos naar het 
oeroude verhaal. (Sint en 
Kerst zó dicht op elkaar zou 
verboden moeten worden!) 
We zullen de hele week nog: 
‘O dendeboom, o dendeboom’ 
zingen. Kerstlampjes aanste-
ken langs ramen en venster-
banken. Maar ook de prachti-
ge kunstkerstboom van oma 
versieren. Een erfstuk waar juf 
Marja heel zuinig op is. 
We plakken kerstster-
retjes en bestrooien ze 
met véél glitter. Geloof 
me: je merkt niet eens 
of het regent of niet! 
Vrolijk kerstfeest. 

cartoon

Kerstgedachte
column
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De rotonde bij de Van Lennepweg is nog steeds erg gevaar-
lijk en onoverzichtelijk. In een pittige brief aan het college 
maakte Trudie van Duin, moeder en ambulanceverpleeg-
kundige, eind november melding van een noodstop die 
haar 8 jarige dochter op de rotonde moest maken voor een 
niet oplettende taxibus. De gemeente heeft de brief be-
antwoord en zegt dat de rotonde veilig is ingericht.

Het is het zoveelste ‘bij-
na’ ongeval. Twee weken 
daarvoor was op dezelfde 
rotonde al een meisje 
aangereden, zij kwam ge-
lukkig met licht letsel en 
veel schrik er goed van af. 
Ondanks dat ‘de’ rotonde 
volgens de gemeente is ont-
worpen volgens een notitie 
die duurzaam veilig ver-
keer nastreeft is mevrouw 
Van Duin het goed zat. Ze 
schrijft onder meer in haar 
brief: “U moet niet beweren 
dat DE rotonde veilig is aan-
gelegd, maar kom ook eens 
kijken of het beoogde doel 
gehaald is. Op basis van er-
varingen durf ik te stellen 
dat DE rotonde verkeers-
veiliger gemaakt kan wor-

In verband met de feestdagen verschijnt de Zandvoortse Courant 
in de laatste twee weken van het jaar niet op donderdag maar 
op woensdag. Hierdoor wijzigen ook de aanlevertijden voor zo-
wel kopij als voor advertenties. Hieronder volgen de deadlines.

Week 52 (verschijnt op woensdag 23 december)
- Reserveren advertentieruimte: tot vrijdag 18/12 - 18.00 uur
- Aanleveren advertentiemateriaal: tot maandag 21/12 - 12.00 uur
- Aanleveren kopij / persberichten: tot maandag 21/12 - 12.00 uur

Week 53 (verschijnt op woensdag 30 december)
- Reserveren advertentieruimte: tot woensdag 23/12 - 18.00 uur
- Aanleveren advertentiemateriaal: tot maandag 28/12 - 12.00 uur
- Aanleveren kopij / persberichten: tot maandag 28/12 - 12.00 uur

den. Niet alleen invoeren 
van verkeersplannen, maar 
ook evalueren en verande-
ren, daar waar nodig, zorgt 
voor werkelijke veiligheid in 
plaats van schijnveiligheid. 
Neemt u uw verantwoor-
ding als college in deze?! 
Als moeder en zorgverlener 
neem ik de mijne wel.” 

Inmiddels heeft de ge-
meente bij monde van een 
ambtenaar afdeling Civiele 
Techniek een antwoord naar 
Van Duin gestuurd. “We blij-
ven bij ons standpunt dat 
er een ongevallenanalyse 
heeft plaats gevonden met 
als uitkomst dat de fysieke 
kenmerken van de rotonde 
conform zijn aan de lande-

Gemeente bestempelt rotonde als veilig
lijke richtlijnen en geen (di-
recte) factor zijn in de onge-
vallen. Ook bij een schouw 
met politie en de gemeen-
telijke verkeersdeskundige 
is vastgesteld dat de roton-
de correct is vormgegeven. 
Verdere mogelijkheden om 
het gedrag te sturen zijn er 
niet. Wel blijven we open 
staan voor mogelijkheden 
tot verbeteringen.” 

Trudie van Duin is niet te-
vreden met het antwoord 
en nodigt de gemeente uit 
om in gesprek te gaan met 
de gebruikers van de roton-
de. “Zoals de vader die daar 
fietst met zijn dochter die in 
groep 2 zit en nog niet over 
de bosjes kan kijken, of de 
automobilist die plotseling 
geconfronteerd wordt met 
opduikende fietsers vanuit 
de richting Nic. Beetslaan. 
Wellicht zijn er dan meer 
verbeterpunten te vinden 
als dat er tot nu toe zijn be-
dacht. Mogelijk een mooi 
voornemen voor 2010?” 

familieberichten

SpotlightS
Charlotte 30 jaar
Onze deugniet is een 
prachtige jonge vrouw 
geworden waar we heel 
trots op zijn.

Lieve schat, van harte gefeliciteerd 
met je 30ste verjaardag!

Duco en Margriet
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waterstanden

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

“Mam heeft haar laatste baantje gezwommen”

Heel verdrietig maar ook dankbaar dat ze nu zonder pijn is 
heeft mam de laatste bladzijde van haar agenda omgeslagen.

Op deze bladzijde stond:
“ik ga naar pappa”

Op de leeftijd van 88 jaar is zij aan 
haar laatste reis begonnen.

Johanna Jacoba Suzanna Elfrink - Visser
‘Han’

Amsterdam 14-09-1921                   Zandvoort 10-12-2009

Mam - Oma - Omi
Weduwe van Joop Elfrink

Han is bezitster van het bronzen kruis van verdienste 
van het Nederlands Rode Kruis.

Kinderen
Kleinkinderen

Achterkleinkinderen

Correspondentie adres:
J. Elfrink
Lorentzstraat 214
2041 SK Zandvoort

Mama heeft haar lichaam beschikbaar gesteld
 voor de medische wetenschap.

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Een steengoed alternatief!
Neem vrijblijvend contact op 
via 023-5734712 of kijk op 

www.trendmark.nl
Brederodestraat 140 – 2042 BL - Zandvoort 

Flexibel
Enthousiast
Klantgericht
Persoonlijk burgerlijke stand

gewijzigde aanlevertijden

21 november  - 27 november 2009
Geboren:
Levy Willem, zoon van: Swart, Ronnie Volkert en: van Groen, 
Simone Belinda.
Justin, zoon van: van Loon, Jeffrey en: Kroezen, Jordana.
Aangifte Geregistreerd Partnerschap:
Blom, Franciscus Wilhelmus Elisabeth en: Deul, Hendrika Reinilda.
Overleden:
Mooibroek, Jacob Johannes, oud 47 jaar.

KomenDe ZonDAG 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur Pastores D. Duijves en C. van Polviet
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

Viering in Agatha kerk

kerkdiensten 

Treur niet. Ik heb een goed leven gehad. 

Een lang en mooi leven is voltooid. Verzwakt maar met gevoel 
voor humor heeft onze Nelly tevreden afscheid genomen van 
allen die haar dierbaar waren en is zacht en kalm overleden 

Nelly Amata van den Oever-Nicolaï 

sinds 19 juni 2003 weduwe van Cornelis van den Oever 

* Zwijndrecht, 22 juni 1915 
† Alkmaar, 12 december 2009 

Cees 

Carel en Caroline 
Michel en Désirée 
Linda 

Correspondentieadres: 

C.F. van den Oever 
Bastion 32 
1705 MS  Heerhugowaard. 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op 
donderdag 17 december van 19.00 tot 19.30 uur in 
uitvaartcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort. 

De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 18 
december om 13.30 uur op de Algemene Begraafplaats Zand-
voort aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort. Voorafgaand 
aan de plechtigheid is er tevens gelegenheid tot afscheid 
nemen van 12.45 tot 13.15 uur. 

Na de begrafenis is er gelegenheid tot samen zijn in de 
ontvangruimte van de begraafplaats. 

dankbetuiging
Zoveel bloemen,
Zoveel kaarten,
Zoveel warme woorden,
Zoveel belangstelling en
Zoveel troost.
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het 
overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootoma,

Hendrika Halderman-Telman
Zandvoort, december 2009

Fam. Halderman

Decemberloterij OVZ, 2e trekking weekprijzen  
(12 december 2009)

 heer/mevrouw     Cadeau Ondernemer

Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht

C. Vershoor
E. Ruhling
E. Beaumont
S. Bos
M. Davies
W. v.d. Donk
N. Wissehart
A. Filmer
Y. Swart
N.A. Prinse
Fam. van Duijn
A.W. Kroder
Bakker Gerrits
de Jong
J. Mulder
W. Hendriks
M. Dreijrink
Fam.  Achter
J. K. Oltmans
K. Annema
H. Stuurman
J.J. Hotzmann
M. van Dam Brinkman
A. de Goede

Tijdschriften t.w.v. € 15
Notenpakket 
Cadeaubon t.w.v. € 15
Zuivelmandjes 
Rode of witte wijn  
Cadeaubonnen t.w.v. € 20
Cadeaubonnen t.w.v. € 15
Fondue/gourmetschotels voor 4 pers.
2 bioscoopkaartjes 
Fruitmandje
Dames of heren hakken
Bonbons doosje
Waardebon Vichy t.w.v. € 20,00
2 bioscoopkaartjes 
Verwenbon t.w.v. € 15,00
Waardebon t.w.v. € 25,00
Schnitt naar keuze
Cadeaubon t.w.v. € 15
2 kaartjes voor bioscoop
Kilo kaas van Smaaq
Cadeaubon t.w.v. € 10
Schocolade prijs
Cadeaubon t.w.v. € 20
Cadeaubon t.w.v. € 25

Bruna Balkenende
C’est Bon
Blokker
De Kaashoek 
Gall & Gall
Parfumerie Drog. Moerenburg
Vis Culinair
Slagerij Marcel Horneman
Play in Casino
Daniël Groente en Fruit
Shanna’s shoerepair
La Bonbonniere
Zandvoortse Apotheek
Casino Royaal
Koffie Club Zandvoort
Kwekerij van Kleeff
Van Vessem le Patichou
Bloemsierkunst J. & H. Bluijs
Circus Zandvoort
Kaashuis Tromp
Versteege’s ijzerhandel
Chocoladehuis Willemsen
Music store
Albert Heijn

Ook iemand in de spotlights zetten?
Kijk op www.zandvoortsecourant.nl

of bel 5732752

.
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Van het eigen straatje vegen tot het melden van een probleem in 

de openbare ruimte: heel veel Zandvoorters hebben in 2009 bij-

gedragen aan het project ZANDVOORT SCHOON!? De gemeente 

wil iedereen hartelijk bedanken met een lekkere attentie. Knip bij-

gevoegde bon uit en ga er mee naar de Hollandsche Gebakkraam 

op het Raadhuisplein. Tot en met maandag 28 december kunt u 

daar op vertoon van deze bon twee heerlijke oliebollen halen. 

Bedankt! U houdt ZANDVOORT SCHOON!?

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

De man was door de Tamil-
oorlog al zijn hebben en 
houden kwijt geraakt en 
leefde in een hut die zeker 
niet waterdicht was. De 
man kan nu het regentijd 
is een droge kerst vieren. 
“Alleen… het was absoluut 
geen gezicht, dat mooie, 
natuurlijke, hutje van palm-
bladeren met het rood-
wit-blauwe zeil”, schrijft 
d’Hersigny ons.

De Babbelwagen
Op 19 december organiseert 
de Babbelwagen weer een 
presentatie in hotel Faber. 
Het thema zal dit keer over 
de Noordbuurt in Zand-
voort gaan. Tom Drommel is 
de persoon die u met foto’s 
meer over deze 
buurt vertelt . 
De a vond be-
gint om 20.00 
uur in hotel 
Fa  ber, Kost ver-
lo ren straat 15. 
Om overzicht 
te kunnen hou-
den is aanmel-
den ‘vrijwillig 
verplicht ’ bij 
Marcel Meijer: 
06-15852736 of 5719927. Een 
e-mail sturen kan ook: info@
babbelwagen.nl 

Welkom
Voor de toerist die tijdens 
de feestdagen en in de 
kerstvakantie een dagje 
naar Zandvoort komt, staat 
de deur bij het Juttersmu-
ZEE-um wijd open. Het 
museum is alle middagen, 
behalve op 1ste kerstdag, 
van 13.30 tot 16.00 uur 
geopend. Enthousiaste 
vrijwilligers leiden de be-
zoekers gratis rond langs 
de ludieke vondsten. Voor 
de kleintjes liggen er leuke 
kleurplaten.

Opbrengst collecte 
Tijdens de collecteweek 

van het MS Fonds heb-
ben de collectanten in 
Zandvoort een bedrag 
van € 459 opgehaald. Met 
de landelijke opbrengsten 
kan het MS Fonds nuttige  
dingen doen én rege-
len voor mensen met 
Multiple Sclerose (MS). 
Maar ook voor de men-
sen in hun naaste omge-
ving. Dank gaat uit naar 
de gevers maar uiteraard 
ook naar de collectanten, 
die door weer en wind 
op pad zijn gegaan. Hebt 
u de collectant gemist, 
dan kunt u een bijdrage 
overmaken op giro 5057 
te Maassluis.

Kerstinloop Pluspunt

De georganiseerde kerst-
inloop bij Pluspunt mocht 
zich verheugen in een 
grote belangstelling van 
ouderen en jongeren. Alle 
bezoekers werden bij de 
ingang persoonlijk wel-
kom geheten door direc-
teur Albert Rechterschot, 
die iedereen enthou-
siast de hand schudde 
en verwees naar de vele 
activiteiten binnen het 
gebouw. De vele vrijwil-
ligers zorgden er voor dat 
iedereen een drankje en 
een hapje kregen aange-
boden. Gezellige piano-
muziek zorgde voor een 
ludieke en ontspannen 
sfeer waarin alle bezoe-
kers volop genoten van 
de vele activiteiten.

Beste idee van N-H
De vier jongens van 
het enthousiaste team 
QuatroBT zijn ontzettend 
blij met hun verdiende 
2de prijs van het beste 
idee van Noord-Holland. 
Ze bedanken iedereen die 
op hun heeft gestemd, 
dat waren maarliefst 
490 stemmers. Als prijs 
ontvangen zij een sub-
sidie die ze ondermeer 
gaan gebruiken om meer 
mensen aan het sporten 
te krijgen. QuatroBT ver-
zorgt conditietraining 
waar plezier voorop staat 
en waarvan de maat-
schappij gezonder wordt. 
Verder willen zij met het 
geldbedrag gaan adver-
teren en extra materialen 
kopen. 

Het Wapen op 
landelijke tv
Het Wapen van Zandvoort 
komt opnieuw op de lan-
delijke tv. Het programma 
House Vision van RTL4 zal 
op zondag 20 december 
daar vandaan worden 
uitgezonden. Gast zal 
zijn de oud-directeur van 
Circuit Park Zandvoort 
Jerry Langelaar. Hij zal 
commentaar geven op de 
economie van afgelopen 
jaar en zijn visie op 2010 
geven. U bent vanaf 15.00 
uur van harte welkom.

Kerst in Sri Lanka
Plaatsgenoot Armand 
d’Hersigny, die momen-
teel door oostelijk Sri 
Lanka reist waar hij werk 
doet voor een stichting 
die kleinschalige projec-
ten sponsort, heeft in 
ieder geval iemand een 
mooie kerst bezorgd. Een 
man die in een hutje leeft 
en thee verkoopt heeft 
hij zeer blij gemaakt met 
een, van zijn eigen geld 
gekocht, groot zeildoek. 

De twee teams van de Theatersport Achter de Duinen van Den Haag (ADHD) en Los Zand 
uit Zandvoort bonden zondagmiddag de strijd met elkaar aan. In het kleinste theater van 
Zandvoort, naast de Protestantse kerk, werd het een gezellig middagje met veel lachen en 
interactie met de aanwezigen.

Met spanning kijkt Los Zand toe hoe ADHD het er vanaf brengt

Dolle pret bij theatersportwedstrijd

Tekst en foto Nel Kerkman

Theatersport is eigenlijk te 
vergelijken met een kort en 
komisch improvisatietheater. 
Bij theatersportwedstrijden 
strijden doorgaans twee 
teams van vier personen te-
gen elkaar. Het sportelement 
komt naar voren in de be-
oordeling van de scènes. Dit 
wordt gedaan door ‘rechters’ 
die meestal ook een theater-
sport achtergrond hebben. 
Hun opzettelijk botte opmer-
kingen zorgen voor een ko-
misch tegenwicht en moeten 
meestal met een korreltje 
zout genomen worden. Het 
winnen van de ‘wedstrijd’ is 
meestal bijzaak.

Rozen en natte sponzen
De middag werd georgani-
seerd door het Zandvoortse 

team Los Zand. Een maand 
eerder waren zij in Den Haag 
te gast geweest bij ADHD. 
Los Zand, dat één keer per 
week in Pluspunt oefent, 
bestaat net als ADHD uit 12 
personen. Door loting was er 
een team ontstaan dat zich 
100% moest geven. Voor de 
wedstrijd begon, kreeg het 
publiek een roos en heel veel 
natte sponzen aangereikt. De 
roos kon men als extra stimu-
lans naar je favoriet werpen, 
de natte sponzen waren voor 
de rechters bedoeld om hen 
af te straffen met hun boute 
uitspraken. Via een rood of 
wit bordje kon ook het pu-
bliek meestemmen welk 
team zij per scène het beste 
vonden. Soms waren de scè-
nes onvoorspelbaar omdat 
niet alleen de captains de 
uitdaging met een tegenzet 

aangingen, ook de aanwe-
zigen hadden inspraak en 
gaven met typetjes, beroe-
pen of een moordwapen de 
scène een heel andere wen-
ding. Het was één en al ac-
tie, vlug reageren en vooral 
improviseren op de gekste 
uitspraken. 

Advies
Het team uit Den Haag nam 
al snel een voorsprong maar 
de Zandvoorters lieten het er 
niet bij zitten. Het werd een 
nek aan nekrace met een 
overwinning van 60 punten 
voor ADHD en 52 punten voor 
Los Zand. Volgend jaar zijn 
er weer nieuwe kansen voor 
Los Zand. Mocht er nog eens 
een theatersportwedstrijd 
komen of een avond in De 
Krocht, dan moet u er beslist 
naartoe gaan.

Menu 1
Amuse

Kreeft en Alaska King Crab
Salade van kreeft en gegrilde King Crab met 
een vinaigrette van paprika coulis en tomaat.

vissoep
Lichte gebonden vissoep 

met Hollandse garnalen.

Spoom
Citroen sorbetijs met champagne

noordzeetong en Langoustines
Op de graat gegaarde tongfilet 

met gebakken langoustines, zeekraal
met een saus van limoen en boter.

Reebok
Gegrilde Reebok met gewokte groenten 

en een saus van Morilles.

(OPTIOneeL)
Vacherin Mont D’or

Poire au Sabayon

Menu 2
Amuse

Vogelnestje met Patrijs
Met Kadaiyf gesponnen vogelnestje 

geserveerd met patrijs.

Wildbouillon
Heldere wildbouillon.

Spoom
Citroen sorbetijs met champagne

Alaska King Krab en Kreeft
In een jus van boter en limoen gewokte King 

Krab met Gegrilde kreeft, spinazie 
en verse pasta.

Reebok
Gegrilde Reebok met gewokte groenten en 

een saus van Morilles.

(OPTIOneeL) 
Vacherin Mont D’or

Poire au Sabayon

Haltestraat 26 - Zandvoort
023 5712524 www.albatros-zandvoort.nl

Kerstmenu 2009 à € 74,50

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd

* startkorting tot 65%

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

KERSTMENU:

Brasserie restaurant Harocamo - Kerkstraat 14 

Voorgerechten:

Prijs p.p. € 37.50. A la carte is ook mogelijk!

Natuurlijk hebben we voor de kids ook een lekker kindermenu € 9.50
Tijdig reserveren gewenst, bel naar 023-5712102.

1e Kerstdag zijn wij gesloten.

Voor de feestdagen bezorgen wij ook
diverse salades en/of bittergarnituren aan huis. 

Wilt u gebruik maken of informatie hebben over ons seniorenmenu  
kunt u contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer  

of kijken op www.harocamo.nl. 

Carpaccio

************

Koud vistrio

************

Gamba’s 

van de grill

Tiramisu

************

Profiterolles

************

Koffie met 

likeur

Warm vistrio

************

Ossenhaaspuntjes

************
Varkenshaas-

medaillons
Keus uit diverse sausen 

zoals,Maderasaus, 
pepersaus, stroganoffsaus 

Hoofdgerechten: Nagerechten:

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL. 573 14 47 MOB. 06-10792723 

Bij de Mazzelmarkt

Diverse merkgeuren 
vanaf € 30,-

Kopie geuren € 4,99 
2 voor € 8,99

Ook zijn er leuke kerstmandjes
voor ieders portemonnee.

Wij wensen u 
gezellige dagen toe

Haltestraat 27 - 2042 LK Zandvoort
Alle dagen geopend

Goed voor twee oliebollen 
gratis af te halen bij de 

Hollandsche Gebakkraam aan het Raadhuisplein 

Geldig van 17 tot en met 28 december 2009

Krant niet 
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478 
of mail: info@zvo-verspreiders.nl

de partij voor alle Zandvoorters
 

wenst u allen prettige Kerstdagen!
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Zandvoorter 

van het Jaar 2009 

Mijn keuze voor de Zandvoorter 
van het Jaar 2009 is:

1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam inzender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uw adres/postcode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon of e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Graag meld ik mij aan om aanwezig te zijn bij de uitreiking 
op 5 januari met  . . . . . . . .  personen / buffet  . . . . . . . .  personen

Jury Zandvoorter van het Jaar
Kleine Krocht 2
2042 JN Zandvoort
jury@zandvoortsecourant.nl

evenementen agenda

18 Kerstmarkt - De Brinck, Nieuw Unicum, 
14.00-20.00 uur

18 Oomstee Jazz - Lils Macintosch Band, 
aanvang 21.00 uur

19 Sprookjeswandeling - centrum van Zandvoort,
 18.00-20.30 uur

19 Kerstmarkt - op het Gasthuisplein
19 Muziekpaviljoen e.o. - Westside Dickensorkest 

speelt kerstmuziek. 11.00-16.00 uur
20 Kerstconcert - Kerstsamenzang 

in Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur
20 Jazz in Zandvoort - Shirma Rouse en het trio 

Johan Clement in De Krocht, aanvang 14.30 uur
20 Jazz café - SPOOR 5 in café Alex, aanvang 16.30 uur
24 Openlucht kerstzang - Traditioneel op 

Kerstavond. Kerkplein, aanvang 21.00 uur

1 50e Nieuwjaarsduik - De oudste van Nederland! 
Bij Take Five, aanvang 13.00 uur

4 Nieuwjaarsreceptie - Gemeente Zandvoort. 
Raadzaal, 19.00 tot 20.30 uur

5 Zandvoorter van het Jaar - Bekendmaking 
van de Zandvoorter v/h Jaar 2009 in de 
Beach Factory van Sunparks. 17.00- 19.00 
uur. Aansluitend mogelijkheid tot buffet!

 december

januari

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Papa Luigi e Amici bij Zandvoorter van het Jaar
Het kan u niet ontgaan zijn dat op 5 januari aanstaande de 
uitslag van de verkiezing Zandvoorter van het Jaar 2009 in 
Sunparks bekend gemaakt zal worden. Voorafgaande en na 
de bekendmaking zullen een aantal artiesten de belang-
stellenden vermaken. Een groep die daar zeker bij hoort is 
Papa Luigi e Amici, de groep van de bekende Zandvoortse 
violist Louis Schuurman. De groep zal ook tijdens het afslui-
tende buffet de muzikale omlijsting op zich nemen.

Tijdelijke route wordt vaste route

Schuurman speelt al jaren 
viool op de zogenaamde 
‘gipsy-stijl’, de manier waar-
op de zigeuners hun muziek 
maken. Het is een genot om 
de muzikant aan het werk 

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
  Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

Marianne Rebel Klaas Koper Leo Miezenbeek Ben ZonneveldRob BossinkIvo Lemmens

Eerste kerstdag gesloten

Tweede kerstdag geopend 
met à la carte menu

Oudejaarsavond geopend 
tot 21.30 uur 

Nieuwjaarsdag geopend

BY CHRIS KUIN

1e Kerstdag geopend, 2e Kerstdag gesloten

Kerstmenu Hugoos 2009
Amuse
iii

Canneloni van huisgerookte zalm met spinazie en eendenlever
iii

Dubbel getrokken wildbouillon met
 fijne tuinkruiden en bospaddenstoelen

iii
Gebakken coquilles St. Jacques met kreeftensaus

iii
Spoom van Champagne en citroensorbet ijs

iii
Kalfshaas met een jus van rode wijn en kastanjechampignons*

of
Hertenbiefstuk met een wildjus van armagnac en oesterzwammen *

iii
Duo van huisgemaakte brownie en chocolade mousse

iii
Koffie met friandises

€ 72,50
*Gelieve uw keuze uiterlijk drie dagen van te voren door te geven

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort

023-5736680

Tijdens de feestmaand 
December krijgt u bij ons

10% korting op onze nieuwe collectie

Tevens ontvangt u bij elke besteding 
van 25 euro in de maand december 

een kadobon van VIJF euro
Spaar deze bonnen!!!

U kunt deze kadobonnen in de maanden 
januari en februari besteden bij aankoop 

van de nieuwe voorjaarscollectie
dan wel onze grandioze uitverkoop.

”EMOTION By Esprit”
Haltestraat 10A en B
2042 LJ Zandvoort
Tel: 023- 57 138 80
www.confet-ti.nl

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Wij wensen u prettige feestdagen
en een heel gelukkig nieuw jaar

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

ZANDVOORT PAS

 5% 
korting

Dobey Zandvoort
Grote krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345 *

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Maak van deze Kerst een echt 
feest voor je trouwe maatje 

Dobey heeft alles 
om ze extra te 

verwennen, zelfs 
mooie cadeaus voor 

onder de boom. 

Kom dus snel langs 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Connexxion buslijn 81 blijft ook in de nieuwe dienstrege-
ling, die vanaf afgelopen zondag 13 december geldt, via het 
Stationsplein rijden. In verband met de werkzaamheden 
aan de kruising Haarlemmerstraat, Zandvoortselaan, Tol-
weg, Kostverlorenstraat werd de route van lijn 81 een jaar 
geleden tijdelijk gewijzigd.

Hierdoor kwamen de haltes 
dr. C.A. Gerkestraat/Huis in de 
Duinen en de oostelijke haltes 
aan de Quarles van Uffordlaan, 
Sophiaweg en Van Lennepweg 
volgens een mededeling van 

Buslijn 81 blijft via NS Station rijden

Connexxion tot eind decem-
ber 2009 te vervallen in de 
richting van Nieuw Noord. 
Lijn 81 is vanaf dat moment 
zowel komend uit Haarlem 
als naar Haarlem via het NS-

station aan het Stationsplein 
gaan rijden. Een situatie die nu 
naar het lijkt een permanent 
karakter heeft gekregen.

ANBO
De plaatselijke afdeling van 
de Algemene Nederlandse 
Bond van Ouderen (ANBO) 
heeft over de zaak een e-mail 
gestuurd naar de provincie 
Noord-Holland. In de e-mail 
wordt erop gewezen dat het 
aantal klachten over de ‘tij-
delijke’ route de afgelopen 
maanden is toegenomen. 
Ook de ANBO wijst er nadruk-
kelijk op dat de wijziging in 
principe tijdelijk was tot eind 
december 2009. De ouderen-
bond wijst er onder andere 
ook op dat de ouderen die in 
het verzorgingscentrum aan 
de Herman Heijermansweg 
wonen en even naar Noord 
willen, nu bus 80 moeten ne-
men tot het busstation aan 
de Louis Davidsstraat en daar 

moeten overstappen op bus 81 
naar het Stationsplein, waar 
weer overgestapt moet wor-
den op bus 81 naar Noord.

De ANBO vraagt de provin-
cie om lijn 81, zowel komend 
vanaf Santpoort als terug-
gaand naar Santpoort, net als 
tot vorig jaar het geval was, 
weer via Zandvoort Noord te 
laten rijden. Overdag sluiten 
de bussen op het Stationplein 
goed op elkaar aan met een 
wachttijd van 5 minuten. In 
de nieuwe dienstregeling is 
deze wachttijd overigens in-
gekort tot 2 minuten. Na 21.00 
uur loopt die wachttijd op het 
Stationsplein echter op tot 40 
minuten omdat dan om het 
uur gereden wordt. Veel ou-
dere reizigers zien dit als een 
probleem. Het is onduidelijk of 
de situatie van voor eind 2008 
in april 2010, als zomerdienst-
regeling in gaat, weer wordt 
hersteld.

te zien. Het is echter niet de 
enige stijl die Schuurman 
speelt. Al menig maal heeft 
hij samen met de rock-cover-
band VanKessel het publiek 
versteld doen staan van zijn 

vaardigheden. Echter ook 
voor de Kerstsamenzang 
bij café Koper draait hij zijn 
hand niet om. Schuurman 
heeft enkele CD’s op zijn 
naam staan met zijn band 
Chateau Fique, een Hot Club 
de France groep. Ook tijdens 
Oomstee Jazz haalt hij soms 
spontaan zijn viool en speelt 
dan moeiteloos met de jazz-
musici mee. 

Maandag 5 januari zal hij 
met zijn huidige band Papa 
Luigi e Amici in Sunparks op-
treden. Begin 2008 richtte 
hij deze groep op. De bedoe-
ling was om met de formule 
‘en vrienden (amici)’ mu-
ziek te kunnen maken met 
steeds verschillende muzi-
kanten. Hoewel deze formu-
le succesvol werkte, kwam 
toch de behoefte om naar 
buiten toe meer duidelijk-
heid te geven wat Papa Luigi 

e Amici nu eigenlijk inhield. 
Temeer daar er ook plannen 
zijn voor een CD is nu beslo-
ten er een vaste formatie 
van te maken, bestaande uit: 
Louis Schuurman (viool), Ebe 
de Jong (lead gitaar), Tom 
Lenos (slaggitaar en zang) 
en Kees Heijliger (bas). 

Indien u ook aanwezig wilt 
zijn op 5 januari, kunt u 
dit kenbaar maken op het 
stembriefje. Heeft u al ge-
stemd en besluit u alsnog 
om te komen, dan kunt u 
dit tot uiterlijk 30 decem-
ber doorgeven via jury@
zandvoortsecourant.nl of 
per telefoon: 5732752. Voor 
het speciale Zandvoort 
Buffet, à €19,50 p.p., is nog 
een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar. Hiervoor 
geldt: ‘wie het eerst komt…’. 
Aanmelden kan via boven-
staande e-mail of telefoon.
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Van 65,- voor 45,-

Van 46,- voor 27,50

Van 47,- voor 29,95

Van 53,50 voor 24,95

Van 65,- voor 32,50

Van 50,10 voor 35,-

Van 35,- voor 19,50

Van 57,12 voor 29,-

Van 53,11 voor 37,50

Van 29,50 voor 14,50

Van 38,- voor 24,70

Van 40,- voor 19,50

Van 35,- voor 24,50

Van 32,- voor 17,50

Van 39,- voor 23,50 Van 47,50 voor 35,50 Van 52,- voor 32,- Van 26,50 voor 18,50

Van 63,- voor 32,-

Van 50,- voor 37,50

Van 38,- voor 18,50

Eau de Parfum 50 ml - Dames

Eau de Parfum 50 ml - Dames

Eau de Parfum 100 ml - Heren
Met gratis mp3 speakers

Eau de Parfum 100 ml - Heren
Topper!!!

Eau de Parfum 50 ml - Dames
Topper!!!

Eau de Parfum 50 ml - Heren
Met gratis douchegel

Eau de Parfum 50 ml - Dames
Met gratis bodylotion

Eau de Parfum 50 ml - Dames
Met gratis douchegel en
bodylotion

Eau de Parfum 50 ml - Dames
Met gratis douchegel en
bodylotion

Eau de Toilette 30 ml - Heren
Met gratis douchegel 

Eau de Parfum 30 ml - Dames
Met gratis bodylotion

Eau de Parfum 30 ml - Dames
Met gratis bodycrème

30ml Eau de parfum

Eau de Parfum 30 ml - Dames
Met gratis douchegel

Eau de Parfum 30 ml - Dames Eau de Parfum 30 ml - Dames Eau de Parfum 30 ml - Dames Eau de Parfum 30 ml - Dames

Eau de Parfum 50 ml - Dames
Met gratis showergel 

Eau de Parfum 75 ml - Heren
Topper!!!

Eau de Parfum 30 ml - heren
Topper!!!

Lolita 
Lempicka

Nina Ricci
Pretty Nina

Calvin 
Klein
CK one

Van Gils
Classic

Calvin 
Klein 
Secret 
obsession

Boss 
Bottled

Jennifer 
Lopez
Live

Cacharel 
Noa Perle

Cacharel
Anaïs Anaïs

Cerutti
1881 
Homme

Estee 
Lauder 
Pleasures

Davidoff 
Echo 
for woman

DKNY
Be Delicious

Van Gils 
Aura 
for her

Versace 
Bright 
Cristal

Kenzo 
Flower

Lancôme
Trésor

Nina Ricci
L’air du 
temps

Jil Sander
Style

Gaultier
Le male

Burberry
Brit Men

Parfumerie - Drogisterij
Schoonheidssalon

Van donderdag 17 t/m zaterdag 19 december  
kunt u extra voordelig kerst inkopen doen.

U krijgt dan maar liefst 20% Korting op 
parfums en huidverzorging producten.*

Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 18:00, zondag van 12:00 tot 17:00
Onze kerstkoopavonden Do 17 Vrij 18 Za 19 Ma 21 Di 22 en Woe 23 December tot 21:00

*Uitsluitend op geuren en huidverzorging, niet op cadeaubonnen, geneesmiddelen en salonbehandelingen of i.c.m andere  
aanbiedingen en reeds afgeprijsde artikelen. op de aankopen worden geen spaarpunten toegekend. Vraag naar de voorwaarden.

Haltestraat 1 • Zandvoort • 023 - 571 61 23

18 december
Kerstjazz bij Oomstee 
Vrijdagavond zullen enkele toppers van de vaderlandse jazz een speciaal concert verzorgen in café Oomstee. Onder de 
noemer Oomstee Jazz wordt daar al geruime tijd tweemaandelijkse jazzavonden georganiseerd onder leiding van Menno 
Veenendaal. Het wordt een zeer buitengewone bezetting met Clous van Mechelen (saxofoon), Rob Mostert (Hammond 
B3), Menno Veenendaal (drums) en met als klap op de vuurpijl zangeres Lils Mackintosh!

19 december
I Cantatori Allegri
Het kamerkoor I Cantatori Allegri zingt op zaterdag 19 december in het dorpscentrum  voor het goede doel. De opbrengst 
van sponsoring en collecte gaat net als vorige jaren naar de stille armen van Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-
Kennemerland. Cantatori Allegri zijn geoefende zangers uit Zandvoort en omgeving, die graag met elkaar meerstemmige 
muziek ten gehore brengen in kerken en verzorgingshuizen. Gekleed in Dickensiaanse stijl  zingt de groep op diverse plek-
ken in het centrum meerstemmig Christmas carols. 

Westside Dickensorkest
Liefhebbers van kerstmuziek kunnen van 11.00 tot 16.00 uur in het centrum van Zandvoort volop genieten van het Westside 
Dickensorkest o.l.v. Hans Zirschky. Deze groep enthousiaste muzikanten bestaat uit trompetten, saxen, fluiten, baritons, 
trombones, bassen en slagwerk en spelen alle bekende klassiekers van Stille Nacht en Oh dennenboom en met meer van 
deze tijd zijnde kerstmuziek.

Sprookjeswandeling
In het dorpscentrum wordt van 18.00 tot 20.30 uur voor ouders en kinderen tot 12 jaar een sprookjesachtige avond in kerst-
sfeer. Er is een vrolijke muzikale uitvoering in de Protestantse kerk, een poppenkastvoorstelling en er wordt voorgelezen 
in het Zandvoorts Museum. Er wandelen 45 sprookjesfiguren rond en je kunt samen met de Kerstman op de foto. Op het 
Kerkplein is, dankzij de medewerking van Sunparks, een levende kerststal aanwezig. Vanaf 14.00 tot 20.30 uur is op het 
Gasthuisplein een kleine kerstmarkt. Verder zijn er non-stop optredens in het muziekpaviljoen en bij het Gasthuisplein. 
Om 20.30 uur is de afsluiting, met muzikale omlijsting van de Beach Pop Singers bij het muziekpaviljoen. Voor de kinderen 
is er een boekje van €2,50 bij Bruna te koop en ook op de avond bij Roodkapje. Met de toegevoegde waardebon krijgen 
de kinderen chocolademelk en een overheerlijke oliebol. Kom allemaal verkleed en zoek de sprookjesfiguren op voor een 
handtekening.

20 december
Kerstconcert en samenzang 
Op zondagmiddag 21 december organiseert de stichting Classic Concerts in de Protestantse kerk aan het Kerkplein een 
kerstconcert met samenzang. Vanaf 15.00 uur (kerk open 14.30 uur) worden kerstliederen gezongen door het Zandvoorts 
Mannenkoor o.l.v. dirigent Wim de Vries en het Zandvoorts Vrouwenkoor o.l.v. dirigent Ed Wertwijn. Toos Bergen verzorgt 
de declamatie. De toegang is gratis maar er is wel een openschaal collecte aan het eind van het concert.

Jazz in Zandvoort
In een in kerstsfeer omgetoverde zaal van De Krocht vindt zondagmiddag een jazzconcert plaats. Het trio van Johan 
Clement heeft dan zangeres Shira Rouse te gast. Het belooft een bijzondere middag te worden. De toegang bedraagt  
€ 15 en het concert begint om 14.30 uur. Na afloop is er de mogelijkheid om bij café Neuf een vijfgangenmenu te nuttigen 
voor €27,50 (exclusief drankjes). Wilt u ook genieten van een voortreffelijk diner na afloop van het concert, bel of mail even 
naar Hans Reijmers, 06-53578496 of info@artinex.nl. 

24 december
Kinderkerstfeest
Donderdagavond om 19.00 uur is er kinderkerstfeest in de Protestantse kerk aan het Kerkplein. Het belooft een gezellige 
avond te worden voor de kinderen. Dit jaar is er een poppentheater en zullen er heel veel kerstliedjes worden gezongen. 
Iedereen mag op deze avond een lantaarntje meenemen. 

Openlucht Kerstzang
Al voor het 10e jaar op rij wordt op kerstavond om 21.00 uur het Kerkplein gevuld met warme klanken door het Gemengd 
Zandvoorts Koper Ensemble. Ook dit jaar is de samenzang onder leiding van Minoeska Sas, met muzikale ondersteuning van 
pianist Henk Holsteijn en violist Louis Schuurman. In Dickensiaanse sfeer wordt een kerstrepertoire gebracht, bestaande 
uit bekende en herkenbare klassieke kerstliederen. Het terras van café Koper is verwarmd en op het plein branden vuurpot-
ten. Voor een symbolisch bedrag zijn er liedteksten verkrijgbaar. De opbrengst gaat naar de Stichting Comité Bijzondere 
Hulp Zuid-Kennemerland. Daarnaast wordt, bij de aanschaf van het tekstboekje, een bonnetje uitgereikt waarvoor café 
Koper een glaasje glühwein aanbiedt.

25 december 
Kindje wiegen
Op de 1ste kerstdag hebben de allerkleinste kinderen om 15.00 uur in de Agatha kerk hun eigen viering: ‘kindje wiegen’. Er 
worden liedjes gezongen en tijdens het kerstverhaal mogen de kinderen die verkleed zijn naar voren komen om mee te 
doen. Speel je een muziekinstrument, neem die dan ook mee. Het duurt een half uur en iedereen is welkom. 

Nog ruim een week en dan is het Kerstmis. Er worden deze dagen veel evenementen voor jong en oud georgani-
seerd in Zandvoort. Om het u gemakkelijk te maken, hebben we de ons bekende activiteiten op een rijtje gezet.

Overzicht van de activiteiten rond de kerstdagen

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 0 -1 1 3-4

Min -2 -5 -7 -2

Zon 20% 40% 35% 25%

Neerslag 45% 20% 45% 75%  

Wind o. 3 ono. 3 zw. 4 w. 3

Ronduit winters weekend
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Het Biltse criterium van 
een witte Kerst is wel erg 
streng. Volgens de KNMI 
is er namelijk sprake van 
een officiële witte Kerst 
in Nederland als er zo-
wel op eerste kerstdag 
als op tweede kerstdag 
tenminste 1 centimeter 
sneeuw (aaneengeslo-
ten) ligt op het meetveld 
van het KNMI. We moeten 
helemaal teruggaan naar 
1981 voor (formeel) de 
laatste witte Kerst in het 
Zandvoortse. Toch was die 
Kerst niet zo uitgesproken 
wit, want er was juist spra-
ke van een antiwinterse 
situatie en het dooide er 
zelfs licht bij op de vijfen-
twintigste. 

Ondergetekende gaat 
meer uit van het (altijd zo 
gewenste) witte kerstge-
voel dat leeft bij de bevol-
king, dus dat betekent dat 
alleen sneeuwval op 25 
december, of uitsluitend 
gedurende de avond van 
26 december ook al een 
witte Kerst genoemd mag 
worden. Zelfs een pover 
poederdekje, of een rag-
fijn sneeuwbuitje dat de 
omgeving een besuikerde 
aanblik geeft, wordt door 
velen al geassocieerd met 

een witte Kerst en daar 
gaat het toch om, niet 
waar? Na 1981 zijn er best 
een aantal jaren geweest 
met een deels witte we-
reld op 25 en/of 26 decem-
ber.

Na de woensdagse (natte) 
sneeuwperikelen wordt 
het vooral op vrijdag en 
zaterdag echt pittig koud 
in Zuid-Kennemerland 
en blijft het gedurende 
vrijwel het hele etmaal 
vriezen. 

Zaterdagnacht is mis-
schien bijna -8 mogelijk 
op de allerkoudste plek 
even buiten Zandvoort 
of Bentveld. In de loop 
van het weekeinde komt 
er waarschijnlijk weer 
(natte) sneeuw! Vooral 
op zondag lijkt het licht 
te kunnen gaan dooien, 
mogelijk al tot + 4 gra-
den. De aanlandige wind 
bederft de vorstpret dan. 
De zee is nog ongeveer 10 
graden, zo’n 2 graden bo-
ven normaal.

Flinke Kerstdooi? Bel de 
weerprimeurlijn op 0900-
1234554.     

weerman Marc Putto 

Koning Winter is volgens schema gearriveerd in de 
Lage Landen en verlaat Nederland voorlopig nog niet. 
Wellicht blijft het tot Kerstmis nog aan de (vrij) koude 
kant. Afgelopen vrijdag werd in een landelijke krant al 
gerept over een wat soepeler definitie van een witte 
Kerst. Die wat minder stringente definitie werd ooit op-
gesteld door ondergetekende en sluit veel meer aan bij 
het gevoel van de mensen.
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C U L T U U R
Goedgespeelde klucht van ‘Wim Hildering’

Nieuwe funkgroep in Zandvoort

Uitstekend eerbetoon 
aan Emmy van Vrijberghe de Coningh

Uitverkochte zalen op vrijdag 11 en zaterdag 12 december in 
De Krocht. Op beide avonden werd door toneelvereniging 
‘Wim Hildering’ de klucht ‘Barst’ opgevoerd. Een eigentijds 
stuk, dat was het zeker, goed en professioneel gespeeld door 
een verjongd gezelschap.

Vrijdagavond heeft een nieuwe funkgroep in Zandvoort zich 
voor het eerst gepresenteerd. Het is een viermans band met 
de Zandvoortse Joyce Meister als zangeres.

De nieuwe tentoonstelling in het Zandvoorts Museum met 
de unieke werken van Emmy van Vrijberghe de Coningh is 
een aanrader. Je komt ogen tekort om al haar Zandvoortse 
dorpsgezichten, architectuurstudies, publicaties, streek-
drachten, affiches, bomschuiten en vrij werk te bezichtigen. 
Haar passie voor Zandvoort komt duidelijk naar voren.

De acteurs nemen dankbaar het applaus in ontvangst

De Joyce Meister band

Bob Gansner bekijkt enkele werken van Emmy

door Lienke Brugman

Het verhaal is simpel en een-
voudig. Stiefmoeder Tineke 
wordt door de familie als 
voetveeg gebruikt. De rol 
van Tineke kon niet beter 
gespeeld worden dan door 
Jetteke Zwemmer. Rolvast en 
zeker beeldde ze deze huis-
vrouw uit. Maar ook Lucie 
Peet, haar moeder en oma 
van het spel, was als van-
ouds weer goed op dreef. Als 
een stabiele factor in een to-
neelstuk speelde ze haar rol 
onnavolgbaar. Echtgenoot 
Hans (Marc Versteege) was 

Tekst en foto Nel Kerkman

In zijn toespraak bracht Pieter 
Joustra, als ex-voorzitter 
van het Cultureel Centrum 
Zandvoort, op perfecte wijze 
de bevlogenheid van Emmy 
naar voren. Met veel emotie 
memoreerde hij het moment 
toen Emmy, staande op de-
zelfde trap van het huidige 
Zandvoorts Museum, tijdens 
de opening van een nieuwe 
tentoonstelling aan een hart-
stilstand overleed. Ook Klaas 
Koper, die 14 jaar als beheerder 
van het Cultureel Centrum 
met Emmy heeft samenge-

de man in het chaotische 
huishouden. Hij speelde de 
rol heel overtuigend, steeds 
in tranen over zijn overleden 
moeder die, verpakt in een 
urn, op de schoorsteenman-
tel stond.

Uiteraard was er een komi-
sche rol weggelegd voor Ca-
rolien Bluijs die ten voeten 
uit een Turkse buurvrouw 
uitbeeldde. Met uitspraken 
als ‘vieze seks ammoniak’, 
‘zuigstoffen’ en ‘weet je wel 
hoe mijn hoedje geschrok-
ken is’ (ik ben me een hoedje 
geschrokken), had ze de la-

werkt, gaf in zijn toespraak 
aan hoe bevlogen zij was 
maar ook wat een roofbouw 
Emmy eigenlijk pleegde: “Ze 
had altijd het idee dat ze niet 
oud zou worden.” 

Veelzijdig en begaafd
De opening van de tentoon-
stelling trok veel belangstel-
ling, veel bekenden waren 
speciaal naar het Zandvoorts 
Museum gekomen. In de twee 
tentoonstellingsruimtes had-
den de showrekken plaats ge-
maakt voor de wisselpanelen 
van BKZandvoort. Het gaf een 
rustig en overzichtelijk effect. 

chers op haar hand. Dit is 
een speelster die echt ín een 
rol kan kruipen. Klasse. Ook 
applaus voor Hil Nieland 
die voor het eerst op het to-
neel stond. Met haar sterke 
mimiek en overdreven ge-
baartjes beeldde ze onna-
volgbaar de drankzuchtige 
zuster van de heer des hui-
zes uit. 

Geen wanklank te beken-
nen? Nou, voor de tere ziel-
tjes was het gesleep met de 
urn van moeder misschien 
iets te veel van het goede. 
Maar het hoorde bij het stuk 
en was zo lachwekkend dat, 
volgens mij, niemand zich 
eraan stoorde. En Ina Vos 
mag wat mij betreft vaker 
zo een sexy rol spelen! Je zal 
Peggy maar als buurvrouw 
hebben. Goed getypeerd 
hoor. Een compliment ove-
rigens voor alle andere spe-
lers. Het zijn er teveel om 
op te noemen. Regisseur Ed 
Fransen heeft weer een pres-
tatie van formaat geleverd 
met zijn geweldige toneel-
ploeg. En een applaus voor 
alle medewerkers aan de 
zijkant waarbij soufleusse 
Sylvia Holsteijn zeker een 
dikke pluim verdient. 

De band bestaat naast Joyce 
Meister (21) die studeert aan 
de Vocal Academie, uit bassist 
en ‘funkmeister’ Tjerk de Graas 
(33), gitarist Martijn Postma 
(27) en Jasper Melchers (23) op 
drums. De groep is pas twee 

Ook de aangebrachte tek-
sten op de muren naar ont-
werp van museumbeheerder 
Sabine Huls, van onder an-
dere Bob Gansner en Chris 
Wagenaar, zijn een goede 
aanvulling. Het wordt teveel 
om alle werken van Emmy 
Vrijberghe de Coningh te be-
noemen. Voor mij persoonlijk 
zijn de kleine studies in pen-
tekening van de oude huisjes 
van Zandvoort de juweeltjes 
van de tentoonstelling. Alle 
details zijn minuscuul aan-
gegeven op schilderijtjes en 
kaarten. Bescheiden als Emmy 
was, had ze beslist genoten 
van deze tentoonstelling. Een 
mooi eerbetoon aan een bij-
zondere vrouw die met hart 
en ziel zich gegeven heeft om 
de historie van Zandvoort op 
een kunstzinnige manier vast 
te leggen. Deze geweldige 
tentoonstelling is tot en met 
7 februari 2010 te bezichtigen. 

In de tuin naast het Zand-
voorts Museum staan de ke-
ramische sculpturen van Jan 
F. van Beelen tentoongesteld. 
Het thema van zijn werken is 
de Eenhoorn. Het Zandvoorts 
Museum is op woensdag t/m 
zondag van 13.00 tot 17.00 
uur geopend, met uitzonde-
ring van 25, 26, 31 december 
2009 en 1 januari 2010.

Kerstbomen in pot
Insteekgroen en

insteekmaterialen
Kerststukken
Kerstkransen

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93
Tot Kerstmis ook op dinsdag geopend.

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Sporen uit het verleden
Ook deze week behandelen we weer een van de gevel-
stenen die gemaakt zijn door Edo van Tetterode. Het 
doel van deze markante Zandvoortse beeldhouwer was 
om met de gevelstenen een ‘beeldig’ dorp van Zand-
voort te maken.

Sociëteit Duysterghast
De gevelsteen, speciaal gemaakt voor sociëteit Duysterghast, is net zoals de steen 
van kapper Ter Feer (zie vorige week) in de Diaconiehuisstraat te vinden. Het jaartal 
1967 staat voor de oprichting van Duysterghast, dat destijds zijn residentie had in het 
Badhotel aan de Boulevard Paulus Loot. Na veel omzwervingen en pas jaren later was 
de Diaconiehuisstraat het eindstation van de sociëteit. 

De steen is omringd met schelpen en is helaas wit geschilderd en valt daardoor minder 
op. Twee zeemeerminnen houden een schild vast met daarop het logo van de socië-
teit: een heer met een zwarte cape en hoge hoed en een witte handschoen. Edo van 
Tetterode en Duysterghast zijn onomstotelijk met elkaar verbonden. In 1968 richtte 
de sociëteit carnavalsvereniging ‘Duysterscharr’ op en werd Edo van Tetterode, als 
bedenker van de Loeres 1 april grap, uitgeroepen tot Prins Doerack de Eerste.

Tekst en foto Nel Kerkman

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

STUDIO 118  LET’S DANCE
VOOR KIDS, JONGEREN EN VOLWASSENEN 
Nieuw  dansmix  Breakdance voor jongens  

vanaf 9 jaar start op 7 januari instructeur Kevin. 
NIEUW..DOOR REMY VAN LOON HIPHOP BOYS 

9 T/M 12 JAAR 13/16 JAAR

PREBALLET- KLASSIEKBALLET - 
JAZZDANCE- STREETDANCE- HIPHOP

BEL VOOR GRATIS PROEFLES 
023 5712598/ 0650425028

STUDIO ADRES: FLEMINGSTRAAT 55 ZANDVOORT

De krant lezen op internet? 
   Kijk op: www.zandvoortsecourant.nl

H.A.O. Catering uit Zandvoort heeft voor de feestdagen een aantal gerechten en menu’s voor u samengesteld.

Zo kunt u voor én tijdens Kerst en Oudjaar uw aandacht op uw gasten richten. Onze menu’s en hapjes 

worden kant-en-klaar aan huis geleverd. Het enige dat u hoeft te doen, is de gerechten in de oven te verwarmen. 

De koude gerechten zijn klaar om geserveerd te worden! 

Graag ontvangen wij uw bestellingen minimaal 4 dagen van te voren zodat wij een tijdige levering kunnen garanderen. 

Alvast fijne zorgeloze feestdagen!
 
John de Kluijver

Horeca, Advies en Organisatie brengt u catering op maat!

Tel. 06-113 72 185
j.dekluyver@hetnet.nl

Assorti luxe hapjes: 
€ 6,75 (v.a. 4 pers.)

Broodcanapés belegd met:
gerookte zalm, groene asperge, mierikswortel

rode mul en geconfijte venkel
eendenlevermousse met truffeltappenade

parelhoenborst met gecaramelliseerde appel

De wijnsuggesties:

Witte wijn 
Louis Felipe Edwards Grand Reserva

Sauvignon Blanc 2008 € 9,75

Louis Felipe Edwards Grand Reserva
Chardonnay 2008 € 9,75

Rode wijn
Louis Felipe Edwards Grand Reserva

Merlot 2007 € 12,75

Louis Felipe Edwards Grand Reserva
Chiraz 2006 € 12,75

 Visschotel 

 € 9,50 per persoon (v.a. 2 pers.)

Vleeswarenschotel 

 € 9,50 per persoon (v.a. 2 pers.)

3-Gangenmenu: - € 27,50 (v.a. 2 pers.)

 kreeftensoep met croûtons en crème fraiche

 biefstuk van de haas met bospaddestoelensaus
 haricots verts in spek, schorseneren

stoofpeertje met cranberries en aardappeltaart

 chocolademousse met vanillecrème

4-Gangenmenu: - € 32,50 (v.a. 2 pers.)

terrine van King Crab en garnalen met saffraanmayonaise

klassieke ossestaartsoep met garnituur

gebraiseerde filet van hertenbout met wildjus
haricots verts in spek, schorseneren

stoofpeertje met cranberries en aardappeltaart

crème brûlée

maanden bij elkaar maar de 
gitarist en de bassist kennen 
elkaar al jaren op muzikaal 
gebied. Tijdens de try-out 
speelden zij met de getalen-
teerde drummer Bas de Jong, 
eveneens uit Zandvoort. Joyce 

en Bas kennen elkaar ook al 
jaren, onder andere  van 
de Toneelvereniging in het 
Stekkie. De achtergrond zang 
wordt eveneens door studen-
ten van de Vocal Academie 
verzorgd. 

Het is de bedoeling om co-
vers lekker ‘op te funken’ en 
een hoog energiek entertain-
ment gehalte neer te zetten. 
Ze spelen nummers als ‘Girl’, 
‘Proud Mary’, ‘Respect’ en ‘I 
wish’. Tevens is Joyce bezig 
met eigen nummers. Het 
eerste nummer staat in de 
grondverf en heet ‘The Curls 
of the Ocean’ met een funky 
bluesschema. Kijk voor meer 
informatie of boekingen op 
www.joycemeister.nl.



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 61A

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Zondag 20 
december v.a. 
15.00 uur 
gezellige 
kerstmuziek, 
Glühwein, 
hapjes en een 
stamppotje tot 
besluit.

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand december:
Tapijt: Desso Bouquette van € 164,-- nu voor € 139,--
 Desso Twister van € 159,-- nu voor € 139,--

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

Slagroomtruffels
Op vertoon van uw pas
nu voor maar 3 Euro per 100 gram

Chocoladehuis Willemsen

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

De origineelste cadeaus
voor de Kerst.

Alles voor in en om het huis.
Pashouders 5% korting.

Zijn hele leven lang woont Arthur in 
Zandvoort. Hij hecht veel waarde aan 
de winkels in het dorp. “Zandvoort 
heeft leuke en goede winkels, daar 
mogen we trots op zijn. Bij de grote 
supermarkten vind ik het vaak erg 
onpersoonlijk, daarom doe ik graag 
mijn boodschappen bij mijn vaste ver-
trouwde adressen. Vlees koop je bij de 
slager, brood bij de bakker en groente 
en fruit bij de groenteman. Ik vind het 
leuk om overal even te buurten, want 
iedereen in het dorp kent elkaar. Voor 
mij is de slagerij ook een soort sociale 
ontmoetingsplek”, vertelt Arthur. 

Als kookliefhebber staat Arthur vaak 
in de keuken. Hij vertelt dat hij regel-
matig eerst ’s morgens bij Horneman 
binnenloopt en daarna bedenkt wat 
hij ’s avonds wil gaan koken voor zijn 
gezin. Vervolgens gaat hij dan ‘s mid-

dags terug om de inkopen te doen. 
Over de slagerij is Arthur erg te spre-
ken: “De zaak is schoon, de etalages 
zijn mooi, het assortiment ruim en 
de medewerkers zijn vriendelijk en 
erg behulpzaam.” Wat hij ook waar-
deert zijn de bijzondere producten. 
Zoals nu: culinair Japans rundvlees. 
Vroeger was dat alleen bestemd voor 
het Japanse keizerlijk hof. Het vlees 
komt van speciaal gefokte Japanse 
runderen, die elke dag worden ge-
masseerd.  “Ik heb het geproefd en 
vond het waanzinnig! Het is een 
aanrader voor de komende feestda-
gen”, vertelt Arthur enthousiast. 

ZandvoortPas
Horneman heeft veel wisselende 
aanbiedingen voor de ZandvoortPas. 
De hele maand december kosten de 
malse Ierse runder braadlappen voor 
ZandvoortPas houders slechts € 9,95 
per kilo.

Slagerij Marcel Horneman, Grote 
Krocht 7, tel. 5719067. Internet:  www.
slagerijhorneman.nl (On-line bestel-
len behoort tot de mogelijkheden)

Kookliefhebber Arthur Lanting is vanaf de eerste dag vaste 
klant van Slagerij Marcel Horneman. Lanting was al vaste 
klant bij de vorige slagerij Boucherie Chateaubriand, waar 
Marcel in 1989 ging werken als slager. In november 2003 
nam hij de zaak over, en doopte de naam om tot Slagerij 
Marcel Horneman. “Zo heb ik hem leren kennen, dat is al-
weer twintig jaar geleden. Het is altijd gezellig in de zaak. 
Ik vind het een feest om er naartoe te gaan”, vertelt Arthur. 

“Voor mij is het een feest 
om naar Slagerij Marcel Horneman te gaan”

Marcel Horneman toont het Japanse vlees

 Hele maand december voor Pashouders:
Malse Ierse Runder 

Braadlappen  
Kilo € 9,95

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Gratis Kerst kaas cadeautje
Bij aankoop van 15 euro

Saint Marcellin
Franse lepelkaas

zolang de voorraad strekt

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Plony’s
Haarwinkel

Nieuwe kinderschoenen nodig?
NU OPRUIMING 30% KORTING!!

Haltestraat 61A, Zandvoort, 023-5730240
www.blitzkickers.nl

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur • Woensdags gesloten

Voor Pashouders op aan huis 
bezorgde salades en/of 

bittergarnituren 10% korting!

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.
Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Set Aceto & Olio van
Riviera Maison normaal
€ 29,95: 25% korting!

Pashouders 5% korting op alle artikelen
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Voorgerecht

Nagerecht

hoofdgerecht

AANBEVOLEN DOOR

MPC - gebruikt natuurlijk afbreekbare reinigingsmiddelen,
verbruikt veel minder water en voert het milieuvriendelijk af ;

u bespaart uw tijd en moeite en we besparen samen het milieu!

 vraag ons om een gunstige offerte voor uw specifieke wensen
www.mobiele-poets-centrale.nl/ info@mobiele-poets-centrale.nl/

023-8880275/ 06-42452535/ Potgieterstraat 13,  Zandvoort   

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Music Store Zandvoort 
voor al uw kerstcadeaus
U kunt bij ons terecht voor o.a.:

Games & Accessoires , Dvd’s , Blu-ray’s , 
Cd’s , Gifts for 2 , diverse geschenkkaarten , 
T-shirts , Merchandising en nog veel meer!

Wij helpen u graag als u vragen heeft 
& bestellen doen wij ook!

Extra koopavonden:
Maandag 21, dinsdag 22- en 

woensdag 23 december tot 21.00 uur

Music Store... 
DE Entertainmentwinkel 

van Nederland

WIE OP DE KLEINTJES LET
KOMT TOCH BIJ ONS TERECHT

 
WIJ ZIJN ABSOLUUT DE GOEDKOOPSTE 

MET DE MEESTE KWALITEIT
BESTEL SNEL VOOR DE KERST 

OF OUD EN NIEUW

 
BEL 06 47358357

VOOR INFO EN BESTELLEN
E-Mail: saladeservice@hotmail.com

KERST BESTELLEN TOT 23 DEC
OUD EN NIEUW BESTELLEN TOT 30 DEC
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SALADE SERVICE

Prettige 
Kerstdagen

Voor gezellige en 
smaakvolle Kerstdagen

Onze diverse wildpaté’s met gratis saus

Mooie Franse kazen voor uw kaasplank

Kerstsalades o.a.:
rivierkreeft met appel-calvados
viscocktail van garnalen en zalm

gegrilde kip met fruit

Diverse soepen als voorgerecht of amuse 

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

www.shanna-s.nl

KERSTCADEAU TIP

Senz Storm Paraplu

div. Portemonnees div. Sleutelhangers

Laimböck

2 venkelknollen, 2 el maïsolie, 6 tl anijszaadjes, licht gekneusd, 1 ui gesnipperd, 2 dl groentefonds,  5 dl groentebouillon (eventueel van tablet), 
zout en peper naar smaak, 3 el anijslikeur, 1,5 dl slagroom.

4 eidooiers, 4 halve eierdopjes suiker, 8 eierdopjes zoete witte wijn (of Marsala), 2 kiwi’s, 4 bollen vanilleroomijs.

125 g gewelde tuttifrutti (in kleine blokjes gesneden),
300 g couscous, 600 g panklare wilde spinazie, ontdaan 
van de grove nerven, 15 g fijngesneden verse koriander,
200 g verbrokkelde feta, 1 el. olijfolie, 2 gesnipperde sjalotten, 
vers gemalen zwarte peper en zout naar smaak.

1 kg filet van een Angus Beef  in acht gelijk dikke plakken 
ges neden, 150 g eekhoorntjesbrood, 150 g cantharellen, 
50 ml olijfolie, zout en peper.
Voor de saus: 150 ml Drambuie (whiskylikeur),  150 ml runder-
fond (uit pot), 50 g boter, 75 g brunoise van wortel, selderij en 
ui, 2 takjes tijm, 1 laurierblaadje, 1 g zwarte peperkorrels.

600 g zeeduivelfilet,  
Voor de saus: 1 envelopje saffraan (0,8 g), 2 dl witte wijn,
1 dl droge witte vermout (of Nouilly Prat), 3 dl visfond, 2 dl room,  
75 g koude boter (geen margarine!) zout en peper naar smaak, 
blonde roux, 100 g gemalen belegen kaas, 400 g wilde spinazie. 

Bereiding (kan een dag van te voren):
Bewaar het groen van de venkel voor garnering en snijd de knollen in kleine stukjes. Verhit de olie in een pan met dikke bodem en bak de anijszaadjes 
tot ze poffen. Neem de zaadjes uit de pan en houd ze tot gebruik achter. Voeg de ui aan de olie toe en bak ze in ongeveer 4 min. zachtjes glazig. Voeg 
de venkel toe en bak die nog ongeveer 3 min. mee. Voeg 1 dl van de groentefonds toe en laat en laat zachtjes nog ongeveer 5 min. smoren. Pureer de 
venkel met een staafmixer of in een keukenmachine, giet de puree terug in de pan en voeg de rest van de fonds en de bouillon toe. Breng de soep 
aan de kook, breng op smaak met zout en peper en laat nog ongeveer 3 min. zachtjes doorkoken. Laat de soep onder nu en dan roeren afkoelen en 
bewaar afgedekt in de koelkast. Begin ongeveer 15 min. van te voren: warm de soep langzaam op en roer nu en dan. Voeg de anijslikeur en room 
toe, warm ongeveer 2 min. door en giet de soep in 8 kommen. Garneer met takjes achtergehouden venkelgroen en de anijszaadjes.

Bereiding:
Scheid de eieren en bewaar de halve eierdoppen als maatbekertje. De suiker en de dooiers vervolgens opkloppen tot een witschuimig lint, dan 
de wijn toevoegen en op zacht vuur opkloppen tot een dikke massa. Gebruik een pan met een goede bodem en een garde waarmee goed in de 
hoeken gekomen kan worden. Er wordt ook wel eens gezegd dat het au bain marie moet worden gemaakt. Dit duurt echter heel lang en is niet 
nodig! Let op: de massa mag niet koken. Goed blijven kloppen ook enige tijd als de pan van het vuur is! schil de kiwi’s, snijd ze in plakjes en doe die 
in een hoog glas. Doe een bol vanilleroomijs erbij en vervolgens de nog warme sabayon.

Bereiding:
Roer de tuttifrutti in een grote kom door de droge couscous. 
Schenk er 500 ml. kokend water over. Laat de couscous 10 min. 
staan tot al het water is opgenomen. Verhit de olijfolie in een 
wok en fruit de sjalot 2 min. zachtjes. Voeg de spinazie in ge-
deelten toe en laat deze op een hoog vuur al omscheppend 
slinken. Ga door tot al het vocht verdampt is. Meng de couscous 
met de koriander en de helft van de feta en breng deze op 
smaak met peper en zout. Serveer de couscousmengsel met de 
spinazie (eventueel gehakt) ernaast over vier borden en strooi 
de rest van de feta over het gerecht. 

Bereiding:
Maak de paddenstoelen schoon en snijd ze in hele dunne plakjes. 
Stoof de brunoise met tijm, laurier en peper in 25 g boter, op laag 
vuur, voeg de Drambui toe en flambeer. Giet het runderfond erbij 
en kook tot tweederde in. Passeer door een zeef en monteer de saus 
met de overige 25 g boter. Verhit de olie in een pan, schroei de met 
peper en zout bestrooide medaillons op hoog vuur aan beide kanten 
dicht, en bak ze op lager vuur tot de gewenste gaarheid is bereikt. 
Bak de paddenstoelen in hetzelfde vet. Leg in het midden van de 
borden een medaillon, deponeer de paddenstoelen er bovenop 
en leg daarop nog een medaillon. Giet de Drambuie-saus erover.

Bereiding:
Week voor de saus de saffraan 10 min. in 1 etl. witte wijn. Doe 
dit in een sauspan met de resterende wijn, de vermout en de 
visfond. Breng aan de kook en laat indikken met een blonde 
roux. Voeg de room toe en laat de saus goed doorwarmen maar 
niet meer koken. Breng op smaak met peper en zout. Haal de 
dikke stelen van de spinazie en blancheer de bladeren. Maak 
er een bedje van in een beboterde ovenschotel en schik de vis 
erbovenop. Giet de saus erover. Werk af met de gemalen kaas. 
Laat circa 30 min. garen in een voorverwarmde oven van 180°C.

Benodigdheden:

Benodigdheden:

Benodigdheden: Benodigdheden:Benodigdheden:

Kerstmenu Zandvoortse Courant

Venkel roomsoep
vegetarisch

Sabayon met kiwi en vanilleroomijs

Couscous met feta, spinazie en tuttifrutti
Vegetarisch

Medaillons van Angus Beef 
met paddenstoelen Vlees

Zeeduivel met saffraan
Vis

HAAR DEELT UIT !!! 
 

Bij elk bezoek van 21 december 
t/m 31 december krijgt iedere klant een 

gevulde Joico tas met een luxe design agenda 
en een 100 ml Joico product.

1e en 2e kerstdag zijn wij gesloten, 
op oudejaarsdag zijn wij geopend 

tot 18:00 uur.
 

Ferhat en zijn team wensen u fijne 
feestdagen en een HAAR vol 2010 !

Financiële Planning
Hypotheken
Pensioenen
Verzekeringen

w w w . g s f i n a n c i e l e d i e n s t e n . n l

Flexibele openingsti jden, waar en wanneer het u schikt.
Zandvoort | R. Ketellapperstraat 18 | Tel 023-5718731

Onafhankelijk en duidelijk hypotheekadvies!

De scherpste hypotheekdeal met gunstige voorwaarden

Volledige aansluiting op uw situatie en wensen

Hypotheekadvies door Erkend Hypothecair Planner

Dit jaar publiceert de Zandvoortse Courant een kerstmenu waarmee zowel vis, vlees als vegetarische liefhebbers 
hun voordeel kunnen doen. Zoals alle recepten in de Zandvoortse Courant is het weer eens iets anders en kunt u 
uw gezin, familie, vrienden of kennissen ermee verrassen. Alle gerechten zijn gebaseerd op 4 personen, u kunt de 
hoeveelheden naar verhouding aanpassen aan het aantal eters. U hoeft natuurlijk de receptuur niet letterlijk te 
volgen, het is slechts bedoeld als inspiratiebron. Hoe dan ook wensen wij u een zeer smakelijk kerstdiner!
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Donderdag 10 december werd in aanwezigheid van bur-
gemeester Niek Meijer in het Huis in de Duinen het ver-
nieuwde restaurant officieel geopend. Met het onthullen 
van het naambord,  Brasserie ‘t Duinpannetje, opende wet-
houder Gert Toonen samen met locatiemanager Ron Nij-
huis het  vernieuwde restaurant. 

Tijdens een ontmoeting op de beursvloer van Bedrijf en Sa-
menleving, uitte Ria Winters van stichting AG Bodaan haar 
wens: het zorgcentrum in één dag omtoveren in Kerstsfeer. 
De politie Zandvoort, ook vertegenwoordigd als bedrijf, 
gaf gehoor aan deze wens en beloofde een helpende hand 
te bieden.

Per 1 januari 2010 veranderen er een aantal zaken in de 
zorg. Sommige veranderingen gelden voor iedereen, an-
dere alleen voor specifieke doelgroepen. De belangrijkste 
veranderingen hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Nederlanders willen dat zorgverzekeraars hen beter infor-
meren over de kwaliteit die zorgverleners bieden. Slechts 
een op de drie denkt op dit moment dat zorgverzekeraars 
daadwerkelijk invloed hebben op die kwaliteit.

In de ochtenduren was er voor 
de bewoners al een uiterst ge-
zellige ochtend georganiseerd, 
waarbij zelfs een polonaise 
gelopen werd. Ook de mede-
werkers werden niet vergeten 
en konden genieten van een 
heerlijk buffet. De prijsvraag 
die was uitgeschreven om een 
naam te bedenken resulteerde 
in de bovengenoemde naam. 
Deze benaming was een 
combinatie van twee optie’s, 
namelijk ’t Duinpannetje en 
Brasserie. De winnaars, me-
vrouw Greeve, mevrouw Van 
Eldik en de familie Schievers, 

• Het verplicht eigen risico 
gaat omhoog naar € 165. 
De compensatie eigen risico 
gaat omhoog naar € 54;

• In sommige gevallen hoeft 
u het eigen risico niet te be-
talen, bijvoorbeeld wanneer u 
van bepaalde zorgaanbieders 
gebruik maakt. Dit dient u al-
tijd na te gaan bij de verzeke-
raar voordat u de verzekering 
afsluit;

• In de langdurige zorg heeft 
elke nieuwe cliënt binnen 6 
weken een gesprek over zijn/
haar zorgplan. Hierin worden 
de afspraken over de invulling 
van zorg vastgelegd;

• Terminale patiënten die pal-
liatieve zorg nodig hebben, 
krijgen vanaf 1 januari 2010 

Dit zijn uitkomsten van een 
peiling die de Nederlandse 
Patiënten Consumenten 
Federatie (NPCF) heeft ge-
houden onder ruim twee-
duizend mensen. In die groep 
zijn chronisch zieken sterk 
vertegenwoordigd. Uit de pei-
ling blijkt dat bijna niemand 
accepteert dat een zorgverze-
keraar voorschrijft naar welke 
zorgaanbieder de verzekerde 
moet gaan. Verder komt naar 

Restaurant ‘t Duinpannetje officieel geopend 

Politie Zandvoort helpt De Bodaan in één dag in kerstsfeer

Wat verandert er 
voor u in de zorg in 2010?

Patiënten willen 
actievere zorgverzekeraars

ontvingen hiervoor een at-
tentie.

De grote zaal heeft een ge-
weldige facelift ondergaan, 
waarbij ‘Zandvoort’ en ‘het 
strand’ het uitgangspunt wa-
ren. Met mooie strandfoto’s 
aan de wand is het een waar 
visitekaartje van het Huis in 
de Duinen geworden. Een 
enorm gezellig restaurant 
waarin het zeker goed toeven 
is. De leiding van de keuken 
is in handen van Andy van de 
Paverd. Gastheer en chefkok 
Bert Kersting zorgt samen 

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Het restaurant is helemaal vernieuwd

De helpende handen

met collega Simon Zwier voor 
de lunch of het diner. In wis-
seldiensten zullen vele vrijwil-
ligers elke dag zorgen dat het 
de gasten aan niets ontbreekt. 

Begin november werd, na een 
aantal weken van sloop- en 
bouwwerkzaamheden, het 
restaurant  al opengesteld 
voor alle bewoners. De restau-
rantservice is flink uitgebreid. 
De bewoners konden tussen 
de middag al in het restaurant 
terecht met een van te voren 
gemelde menukeuze. Nu is er 
de mogelijkheid voor ieder-
een, dus ook de buurtbewo-
ners in Zandvoort, om à la car-
te te kiezen en zelf de maaltijd 
samen te stellen. Wel dienst 
men vóór 10.00 uur zich te 
melden via de receptie (tel. 
5741500). Er wordt dan een 
tafel gereserveerd. De maal-
tijden worden elke dag ge-
serveerd tussen 12.30 en 13.45 
uur. Ook voor een kopje kof-
fie met diverse soorten, koek, 
cake en gebak, een broodje 
van de dag, (fris)drankjes of 
een borrel kunt u terecht. De 
openingstijden zijn van 10.00 
uur tot 14.00 uur. Een indica-
tie van de prijzen voor men-
sen van buiten: dagmaaltijd € 
5,25, soep, voorgerecht of het 
dagdessert € 0,75.

Zo meldden zich afgelopen 
donderdag zes agenten in 
De Bodaan. De vijf politie-
mannen en 1 politievrouw 
kregen ondersteuning van 
twee stagiaires van het 
Kennemer Lyceum, Saray 
en Sophie. Samen met 
activiteitenbegeleidster 
Mieke Deege en nog een 
vijftal vrijwilligers ging de 
versierploeg aan de slag. De 
bomen op de verschillende 
etages werden versierd 
en ook de gangen werden 
opgefleurd. Het resultaat 
mocht er wezen. Als dank 
kon iedereen na afloop een 

Een nieuw fenomeen wor-
den de thema-avonden. 
Twee maal per maand, op de 
donderdagavond,  wordt de 
mogelijkheid geboden aan 
bewoners, familie, gasten en 
buurtgenoten, om te genie-
ten van iets speciaals. Gestart 
wordt op 21 januari met een 
mosselparty, gevolgd op 4 fe-
bruari met een wildavond. Het 
programma is al gepland tot 
en met 8 juli. We verklappen 
alvast: Oostenrijkse avond, 
Captains diner, Afrikaanse 
avond, Italiaanse avond, 
Spaanse Tapasavond, Indische 
avond en Hollandse asperge-
savond. De avonden zijn van 
17.00 tot 19.00 uur. De kosten 
zijn € 9,75 inclusief een wel-
komstdrankje. Ook voor deze 
thema avonden dient u zich 
vooraf aan te melden via de 
receptie. 

Uiteraard is het de bedoeling 
dat het restaurant de ontmoe-
tingsplek wordt van het Huis 
in de Duinen, niet alleen voor 
de maaltijden. Gezellig men-
sen ontmoeten en deelnemen 
aan het ruime aanbod aan ac-
tiviteiten, gedurende de dag- 
en avonduren, staat voorop. 
Ook het buitenterras is klaar 
voor mooie dagen en ook daar 
wordt service verleend.

hapje mee-eten samen 
met de bewoners. Je kunt 
wel zeggen: De Bodaan is, 
met dank aan de politie 
Zandvoort, klaar voor de 
Kerst.

Dit initiatief ging niet voor-
bij aan Marijke ten Haaf 
van het Huis in de Duinen. 
Prompt werden maandag 
ook daar de handen uit 
de mouwen gestoken. De 
hulptroepen bestonden uit 
wijkagent Henk Kommer en 
Jack Obdam. Ook deze twee 
politiemannen houden dus 
van aanpakken. Geweldig.

een indicatiebesluit met on-
bepaalde geldigheidsduur. 
Dit was voorheen 1 jaar;

• Voor begeleiding uit de 
AWBZ wordt in 2010 een eigen 
bijdrage in rekening gebracht. 
Voor PGB-houders gaat dit 
al in per 1 januari 2010. Voor 
overige gebruikers van deze 
AWBZ-zorg gaat de eigen bij-
drage in per 21 juni 2010;

• Mensen die huishoudelijke 
hulp uit de Wmo ontvangen, 
dienen voortaan aan te geven 
of zij die hulp zelf willen re-
gelen via een PGB, of dat de 
gemeente dit voor hen moet 
regelen.

Meer informatie kunt u vinden 
op: www.veranderingeninde-
zorg.nl of www.regelhulp.nl.

voren dat meer dan de helft 
weet dat zorgverzekeraars 
met aanbieders specifieke af-
spraken maken over kwaliteit 
en kosten. Een groot deel van 
de ondervraagden vindt het 
goed als verzekeraars geen 
contract afsluiten met een 
aanbieder die ondermaatse 
kwaliteit levert. Gemiddeld 
gaven de ondervraagden 
hun zorgverzekeraar een 7,2 
als rapportcijfer. 

Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
 Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg (draad-

loos) netwerk. Ook 
avonden/weekend.

 Rep-it, to taal service voor
 computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK.

.........................................................
Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.........................................................
Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine klus-
sen in en om het huis. 

Redelijke prijs. 
Voor info: 06-1423 2051  

.........................................................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230

ZANDKORRELS
Het Pakhuis 

een kring  loopwinkel waar 
van alles te koop is! 

Van serviezen en
 glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boeken. 
Kennemerweg 6 Zandvoort 

(voormalige TZB kantine) 
De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 
Info: 06 - 53693409

.........................................................
Beauty en Nailstudio 
Elisabeth Acryl kunst-

nagels € 27,50New 
wimper extensions 

€ 27,50
tel. 06-46005703 (nagels)
of 06-25003145 (schoonh.)

Van Speijkstr. 1/50 
in Zandvoort

.........................................................
Langs deze weg wil ik mijn 

lieve kinderen, kleinkin-
deren, de hele familie en 
alle lieve mensen van de 
thuiszorg heel fijne da-
gen en veel geluk in het 
nieuwe jaar toewensen. 

Corry van Soolingen
.........................................................
Gezocht: ‘gouden tientjes’. 
Koninkrijksmunten verko-
pen? Kom zaterdag 19 de-

cember tussen 13 en 15 uur 
naar gebouw De Krocht. 
Inkoop cash en discreet.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Woningruil. 
Aangeb.: 4-kamer-

flat, 1e etage, CV, lift, 
Nieuw Noord. Dichtbij 
winkelcentr.+bushalte. 

Gevr.: 
eengezinswoning+tuin in 

Zandvoort. Tel. 06-11950105
.........................................................

Leuk kado-idee: 
verjaardagskalender 

‘Zandvoortse plekjes’. Te 
koop à € 15,- bij Bruna, 

Zandvoorts Museum of 
Buureweg 1. Kijk alvast op 
www.yvonschoorl.exto.nl

.........................................................
Thuispedicure Zandvoort. 

Uw pedicure aan huis! 
€ 22,- per behandeling. Lid 
Provoet. Tel. 06-48791471

.........................................................
Gevraagd: 

gezelschapsdame of heer 
voor ouder echtpaar in 
Huis in de Duinen. Evt. 

tegen vergoeding. Contact 
(zoon): tel. 06-5316 4579 

.........................................................
God heeft de wereld zo 

lief dat Hij zijn zoon Jezus 
heeft gezonden opdat wij 

door Hem het eeuwige 
leven hebben in relatie met 

Hem. (Bijbel: Johannes 3 
vers 16). Meer weten? Mail: 

info@gebedzandvoort.nl

Het beste cadeau voor de 
kerst van 2009 is een 

cadeaubon van Salon Belleza 
Francis! Voor meer infor-
matie: tel. 06-10063107/

 www.salonbellezafrancis.nl
.........................................................

Ziek of verslaafd en 
hebt u genezing  

en vrijheid nodig? 
Wonderen gebeuren 
nog steeds, ga naar: 

www.gebedzandvoort.nl
 ........................................................

Te koop: overtollige huis-
raad, tegen ieder aanne-

melijk bod. o.a. fondu/gour-
metset, 1 en 2 pers. bedden 
incl. matras, kapstok, hand-

doeken, wollen dekens, 
borden, kopjes, bekers. 

Tel. 06-16829941
 ........................................................

Verzorgde kerstnagels. 
Wilt u verzorgde nagels 

voor de kerst? 
Nu acrylnagels met 
nagellak voor maar 

€ 25,00. Blijft tot drie we-
ken mooi! Bel voor afspraak 

023-5715988/ 
06-55546008

 ........................................................
Garage te huur. 
De Ruyterstraat, 

€ 120,- per maand. 
Tel. 06-53256274



Gezellig….
Kerst

Specialist voor al uw bloemwerken.

                   jaar     ervaring

   5

Dames van voor Heren van voor

1. Bovenlip € 30,- € 25,- 1. Oren/neus € 30,- € 20,-
2. Kin € 35,- € 25,- 2. Wenkbrauwen tussen € 25,- € 15,-
3. Oksels € 60,- € 45,- 3. Nek € 65,- € 45,-
4. Onderarmen € 125,- € 95,- 4. Oksels € 95,- € 75,-
5. Bikinilijn € 75,- € 50,- 5. Borst € 125,- € 100,-
6. Bikinilijn brasil € 125,- € 80,- 6. Rug (tot taille) € 125,- € 112,-
7. Onderbenen € 160,- € 135,- 7. Onderbenen € 275,- € 215,-

Prijzen zijn per behandeling

Dynamics introduceert nieuwe folie-kleurtechnieken.

Nieuwsgierig?

Probeer dit uit en profiteer tevens van 10% korting 
in de maand December, die op alle behandelingen 

gegeven wordt bij afgifte van deze advertentie. 

Bel voor een afspraak:  023-5732615. 

Bezoek tevens onze website WWW. DYNAMICS-HAIR-NAILS.NL 

Openingstijden:  
dinsdag, woensdag, vrijdag  09.00-17.30 uur.
zaterdag 08.30-17.00 uur
zondag, maandag en donderdag gesloten. 
Donderdag 24 Dec.en 31 Dec. zijn wij de hele dag geopend! 

Dynamics Hair&Nails 
Thorbeckestraat 15 
2042 GL Zandvoort

Bestelt u tijdig uw
feestelijke schotel?

Zie onze website:
www.visschotels.nl 

Wij wensen u fijne feestdagen.
Het team van De Zeemeermin.

Prettige   Kerstdagen

Finest Bedlinnen van  Yellow en Essenza
zie onze afdeling bedden en matrassen 

Dreams & Daytime 
Woonkado Discovery   
Haltestraat 10                  
( Jupiter Plaza )                  
2042 LM Zandvoort        
06-49102217                     

Extra Kerst koopavonden;
- Dinsdag 22 December
- Woensdag 23 December  
- 2e kerstdag open van 12:00 tot 17:00 uur
- Nieuwjaarsdag 01 Januari van 12:00 tot 17:00 uur

Nieuwe Collectie is binnen

Kerst shoppen begint bij

                 Zandvoort

Op woensdag 23 en donderdag 
24 december worden bij besteding
vanaf € 22,50 uw boodschappen 

ingepakt in een shopper*

* Zolang de voorraad strekt

Wij wensen u
fijne feestdagen toe!

Hema Zandvoort, Raadhuisplein 1

Ter introductie van onze nieuwe
collega geven wij 50% korting
op alle acryl behandelingen.
Nieuwe set French manicure
normaal € 55,-- nu € 27,50 !
Nieuwe set naturel
normaal € 42,50 nu € 21,25!

Confet’ti Confet’ti Confet’ti Confet’ti C
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In januari en februari 2010 gaat Confet’ti 
een kleine verbouwing doorvoeren van 11 januari 

tot ± 4 maart.
Tijdens deze verbouwing is ons pand gesloten maar 
gaat de verkoop door aan de overzijde bij

Tot eind december ontvangen wij nog steeds leuke 
nieuwe artikelen. In deze periode hebben wij tevens 
diverse grandioze aanbiedingen en kortingen tot 50%.

Bij elke besteding van 25 euro
ontvangt u een kadobon van VIJF euro.

Spaar deze bonnen!!!

U kunt deze kadobonnen gebruiken in de maanden 
januari en februari 2010 als korting op uw aankoop 

bij ”EMOTION BY ESPRIT”
Haltestraat 10 A en B

Tel: 023-57 138 80
www.confet-ti.nl

Haltestraat 11,  2042 LJ  Zandvoort
Tel: 023-57 154 73

Uitnodiging
Speciaal voor kerst en oud en nieuw:

Een hair make-over van Balmain.

Gedurende een avond van twee uur kunt u de collectie bekijken, aanbrengen
en zien hoe u uw haar kunt opsteken of een volume in het haar kan aanbrengen.

Ook extensions een treatment of volume behandeling.
Bent u geïnteresseerd en wilt u eens zien hoe het gaat, dan kunt u 

ons bellen om voor deze avond een afspraak te maken.
Het is aanstaande maandag op 21-12-09 van 19.00 uur t/m 21.00 uur.

Bel snel want VOL = VOL !!! Tel.: 023-5730172

Bij Lavogue Coiffures - www.lavogue-zandvoort.nl
Dames + heren •  Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort  •  Tel.: 023 5730172
Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur.
Donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. Op zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur.

Woensdag  23 dec. zijn wij van 9.00- tot 21.00 uur open en donderdag 24 dec. 9.00 - tot 16.00 uur 
en donderdag 31 dec. 9.00- tot 16.00 uur, Zaterdag 2 januari gesloten.

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend
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Droge voeten, schoon water

Bekendmaking

Vergunning Rijnlands Keur

Dijkgraaf en hoogheemraden van het 

hoogheemraadschap van Rijnland hebben 

op 7 december 2009 een vergunning op 

basis van de Keur verleend aan: 

Nr. V.47194 R. van der Goen te Zand-
voort voor het aanbrengen en hebben van 

een keerwand en een grondaanvulling in  

de kernzone van de primaire waterkering 

(zeewering) aan de Boulevard Paulus Loot 

91 te Zandvoort.                                                                                      

U kunt de desbetreffende stukken 

tot en met 20 januari 2010 inzien bij:                                                                                                              

- de Afdeling Plantoetsing en Vergunning 

 verlening van het hoogheemraadschap  

 van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden  

 (buiten kantooruren op verzoek,  

 telefoon: 071-3063451 of 3063454).                                                     

Wanneer u belanghebbende bent, kunt  

u tot en met die datum schriftelijk een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij  

het college van dijkgraaf en hoogheemraden 

van het hoogheemraadschap van Rijnland                                             

(Postbus 156, 2300 AD Leiden). Na het 

indienen van een bezwaarschrift blijft de 

beschikking van kracht.                                                                                 

Wel kunt u, naast het indienen van een 

bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter 

van de Rechtbank ‘s-Gravenhage (Sector                                                       

Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH 

‘s-Gravenhage) vragen een voorlopige 

voorziening te treffen. Hiervoor bent u 

griffierecht verschuldigd.                                                                                                     

Leiden, 7 december 2009           

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 51 - 2009

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 50 en de ver-
dere in week 50 door het college genomen besluiten zijn 51 
vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie 
en op de website. 

Verkiezing Gemeenteraad 2010

KANDIDAATSTELLING

De burgemeester van Zandvoort maakt het volgende bekend:

Op dinsdag 19 januari 2010 zal de kandidaatstelling voor de 
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zandvoort 
plaatshebben.

Op die dag kunnen bij de afdeling Balie & Burgerzaken aan 
het adres Swaluëstraat 2, bij het daar gevestigde hoofdstem-
bureau van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 
1) worden ingeleverd.

De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun 
kandidaatstelling (model H 9)
- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de 
politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
- machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd 
door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groe-
peringen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. 
(model H 3-2)
- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst 
(model H 4)
- de verklaringen betreffende het verbinden van de kandida-
tenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en 
met de dag van de kandidaatstelling bij de afdeling Balie & 
Burgerzaken kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
- Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van twee-
honderdvijfentwintig euro worden betaald door overmaking 
van dit  bedrag op bankrekening 285010034 ten name van de 
gemeente Zandvoort, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente een of meer zetels 
aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betref-
fende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeen-
tesecretarie verstrekt door Bureau verkiezingen, Swaluëstraat 2.

Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften
In de vergadering van  8 december 2009 heeft de gemeente-
raad van Zandvoort de  Verordening inzake de behandeling van 
bezwaarschriften 2010 vastgesteld. Deze verordening treedt in 
werking op 18 december 2009 en ligt ter inzage bij de Centrale 
Balie in het Raadhuis en staat op de website. Met deze veror-
dening worden de behandeltermijnen van bezwaarschriften 
aangepast, om ze in de pas te laten lopen met gewijzigde 
wetgeving.

Bekendmaking Wet Milieubeheer
De Milieudienst IJmond maakt namens het college van Burge-
meester en Wethouders van Zandvoort het volgende bekend: 

Beschikkingen maatwerkbepaling 
De Milieudienst IJmond legt op grond van artikel 4.109 vijfde 
lid van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op voor:
- Pizzeria Bino, Haltestraat 62A te Zandvoort. 
- Istanbul Pizzeria, Passage 20 te Zandvoort.
De maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen zonder een 
vetafscheider en slibvangput is toegestaan, indien het lozen 
geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van 
de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.
 
Inzage
De beschikkingen liggen tijdens werkuren van 18 december 
2009 tot 29 januari 2010 ter inzage bij de Centrale Balie van het 
raadhuis en bij de Milieudienst IJmond.
 
Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 29 januari 2010 kan door belanghebbenden schriftelijk 
bezwaar worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de 
Milieudienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 
1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Kennemerweg (ongenummerd), bouw woning, ingekomen 07 
december 2009, 2009-228Rv.
- Kennemerweg (ongenummerd), aanleg van de toerit naar 
een nog te bouwen woning, ingekomen 07 december 2009, 
2009-229A.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw ziens-
wijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt ma-
ken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het 
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan 
tegen ons voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt 
afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat 
u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning of 
vrijstelling worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en 
pas dan kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

geweigerde kapvergunningen
- Lorentzstraat 399 t/m 529, aangevraagd 11-09-2009, geweigerd, 
geen kapvergunning verlenen voor het kappen van  8 populieren, 
de takken worden ingekort, zaaknr: 2009-6321.
- Lorentzstraat 301 t/m 387, aangevraagd 11-09-2009, geweigerd, 
geen kapvergunning verlenen voor het kappen van 5 iepen, 
zaaknr: 2009-6324.

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen
- Willem Drayerstraat 29, aangevraagd 01 december 2009, één 
conifeer in de voortuin, geeft overlast, met herplantplicht, zaak-
nr:2009-8193.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning ligt bij 
de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens ope-
ningstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 
zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar 
maken bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort.

Monumentenvergunning aangevraagd 
- Swaluëstraat 2, vernieuwen van een raam, ingekomen 09 
december 2009.

De hierboven genoemde aangevraagde monumentenvergun-
ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een 
termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun zienswij-
zen/bedenkingen kenbaar maken bij Burgemeester en Wethou-
ders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
- Lorentzstraat 52 t/m 148, aangevraagd 11-09-2009, verleend, 
3 populieren en 6 iepen, de bomen geven veel overlast door 
hun grootte en staan te dicht op de gevel of veroorzaken veel 
worteldruk, zaaknr: 2009-6322

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een 
dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie 
van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Haltestraat 3, veranderen voorgevel restaurant, verzonden 04 
december 2009, 2009-168Rv 
- Thomsonstraat 3, plaatsen schuifbare overkapping clubge-
bouw, verzonden 04 december 2009, 2009-187Lv.
- Marnix v.St.Aldegondestraat 1, vernieuwen kozijn, verzonden 
04 december 2009, 2009-188Lv.
- Brederodestraat 40, vernieuwen kozijnen, verzonden 04 de-
cember 2009, 2009-191Lv.
- Koninginneweg 43, plaatsen twee balkons achterzijde, verzon-
den 09 december 2009, 2009-190Lv.

Bentveld:
- Bentveldweg 7, plaatsen van een bijgebouw en het door-
breken van de achterkamer, verzonden 08 december 2009, 
2009-207Rv2efase.
- Wikkelaan 1, uitbreiden van de woning, verzonden 09 december 
2009, 2009-154Lv

Verkeersbesluiten Verkeersbesluit Nieuwjaarsduik 2010
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten, 
ten behoeve van de Nieuwjaarsduik 2010, om gedurende het 
evenement:

1. over te gaan tot de plaatsing van dranghekken voorzien 
van retroreflecterend materiaal inclusief de borden conform 
model C01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:
- In de Seinpostweg direct ten westen van de aansluiting 
met de Thorbeckestraat;
- In de Thorbeckestraat direct ten westen van de aansluiting 
met de Marisstraat;
- In de Boulevard Paulus Loot direct ten noorden van de aan-
sluiting met de Prins Mauritsstraat.

2. over te gaan tot de plaatsing van een vooraankondiging 
van de fysieke afsluitingen door borden conform model C01 
van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-
tekens 1990 met onderbord “doorgaand verkeer gestremd” 
op de volgende locatie:
- In de Thorbeckestraat direct ten zuiden van de aansluiting 
met de Hogeweg

3. over te gaan tot het instellen van éénrichtingsverkeer in 
de Marisstraat door plaatsing van borden conform model 

C02 en C03 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:
- In de Marisstraat direct ten zuiden van de Thorbeckestraat;
- In de Marisstraat bij met de kruising met de M. van Sint 
Aldegondestraat.
- In de Marisstraat direct ten noorden van het Ir. Friedhoff-
plein.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 

u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 51

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur en vrijdag 8.30 – 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Ski/winterkleding
met hoge kortingen.

Net binnen: 
een collectie lingerie
tegen bodemprijzen!
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adverteerders

Senioren ZHC 
terug in competitie

Koploper toch een maatje te groot

Zonder Pieter Keur weer terug op aarde

Spannende finale driebanden
brengt verrassende kampioen

hockeyvoetbal - zaterdag

voetbal - zondag

basketbal - heren

basketbal - dames

bridge

biljarten

De laatste 2 jaar heeft de Zandvoortsche Hockey Club het 
zonder senioren in de competitie moeten doen. Een jong 
dames seniorenteam is momenteel flink aan het trainen 
om de komende winter mee te doen in de wintercompeti-
tie van de KNHB.

De koploper in de 2e klasse A, CSW uit Wilnis, was afgelo-
pen zaterdag toch een maatje te groot voor de zaterdag-
voetballers van SV Zandvoort. Alhoewel de ploegen in de 
tweede helft aan elkaar gewaagd waren, zorgde de 2-0 
stand bij rust voor een voldoende voorsprong voor CSW 
dat uiteindelijk met 3-1 de winst naar zich toetrok.

De zondagvoetballers van SV Zandvoort staan weer met 
beide benen op aarde. Pieter Keur, die in de thuiswedstrijd 
aan de basis stond van eindelijk weer eens een gewonnen 
wedstrijd, kon wegens een blessure niet aanwezig zijn 
zondag. De grillige spits had tussentijds een wedstrijd ge-
speeld met oud- Haarlem tegen Lucky Ajax en kwam ge-
blesseerd uit die wedstrijd.

De finale van het Driebandenkampioenschap van Zand-
voort, afgelopen zaterdag in café De Lamstrael, heeft een 
verrassende nieuwe kampioen voortgebracht. Na een 
enerverende slotdag stond ineens Ron de Jong van team 
De Lip bovenaan. Hij mag zich het komende jaar de beste 
driebandenspecialist van Zandvoort noemen.

Het team bestaat uit ‘her-
intreders’ die voornamelijk 
in de Zandvoortse jeugd 
hebben gespeeld en enkele 
dames die dit seizoen ge-
start zijn met hockey. Het 
team is begonnen als een 
trimhockey team, gezellig 
een beetje trainen en een 
balletje slaan op de maan-
dagavond. Maar na een paar 
oefenwedstrijdjes met an-
dere trimhockey teams en 
tegen de B-jeugd van ZHC 
begon het competitie-ele-

De gastheren lieten er van 
begin af aan duidelijk mer-
ken dat zij over de beste pa-
pieren beschikten. Vooral de 
drie spitsen waren van bij-
zondere klasse: snel en ge-

Het team van trainer/
coach Mar cel Paap ging 
zondag zonder Keur op be-

Voor aanvang had Dick van 
Dam, spelend voor De Lam-
strael, de beste papieren in 
huis maar na de zinderende 
laatste partij, waarin hij de 
‘nastoot’ had, kwam hij 2 ca-
ramboles te kort om zich te 
kunnen laten kronen tot op-
volger van Louis v.d. Mije. Nog 
een andere verrassing was 
dat Irma Beilschmidt heel 

ment te kriebelen. Tijd voor 
een uitdaging derhalve. Op 
10 januari aanstaande zal 
het team debuteren in het 
geel van de nieuwe shirt-
sponsors Vanhier, Sentinel 
Alarm en Arie Akersloot. 
Na de wintercompetitie zal 
bekeken worden of volgend 
seizoen de volledige compe-
titie gespeeld gaat worden. 
voorlopig eerst maar even 
de winterwedstrijden; de 
dames hebben er in ieder 
geval zin in.

vaarlijk. Daartegenover stond 
bij Zandvoort Boy de Vet op 
doel die menigmaal uitste-
kend werk verrichtte en door 
de thuissupporters bijzonder 
werd geprezen. Teksten als 

zoek bij het Sant poort se 
Terras vogels. Omdat ook 
Ray mon Hölzken en Ferry 

gedecideerd voor de derde 
plaats in aanmerking kwam. 
Voor zover bekend heeft er 
nog nooit een dame op het 
erepodium gestaan bij het 
Driebandenkampioenschap 
van Zandvoort.

Cafés
Al ver van tevoren stond 
min of meer als zekerheid 

“wat is die keeper goed” en 
“waar hebben jullie die kee-
per vandaan”, waren regelma-
tig op te tekenen.

Niettemin kwamen onze 
plaatsgenoten al snel op 
achterstand. Er waren pas 
acht minuten gespeeld toen 
de eerste SCW goal gemaakt 
was. Toch ging Zandvoort niet 
bij de pakken neerzitten en 
kwam een aantal keren in het 
strafschop gebied van CSW, 
zonder echt gevaarlijk te wor-
den. Bij een van die aanvallen 
blesseerde de Zandvoortse 
topscorer Michel de Haan 
zich dermate dat hij al binnen 
het eerste half uur zich moest 
laten vervangen door de van 
een blessure teruggekeerde 
Misha Hormeño. Nog geen 
twee minuten later moest De 
Vet opnieuw vissen, 2-0.

Na rust kwam er wat slordig-
heid in het spel van de gasthe-

Na naï ontbraken, moest de 
broodnodige ervaring van 
Ferry Boom komen, maar 
de Zandvoortse aanvoerder 
stak niet lekker in zijn jasje. 
Al in de achtste minuut 
kwamen de gastheren ver-
rassend op voorsprong 
na een eerste offensief 
van onze plaatsgenoten. 
Uit een vrije trap wist de 
Zandvoortse doelman de 
bal nog tegen de lat te 
drukken maar de rebound 
kwam voor de voeten van 
Terrasvogel-spits Wouter de 
Wit die er wel raad mee wist, 
1-0. Zandvoort koos voor de 
aanval maar slordigheden 
in de voorste linies voor-
kwamen een aansluitings-
treffer. Nog geen kwartier 
later konden de thuissup-
porters weer juichen. Een 
fraaie, geplaatste bal in de 
korte hoek zorgde voor een 
2-0 ruststand. In de tweede 
helft liep Terrasvogels zelfs 
uit naar 4-0, waarna de 

Het erepodium

Ruime winst goed voor koppositie

Lions dames boeken opnieuw winst

Tweede ronde bridgecompetitie

De heren van The Lions hebben een grote stap naar het kampi-
oenschap in de 3e Rayonklasse gezet. In het hol van de leeuw, 
uit bij Early Bird in Purmerend, sleepten onze plaatsgenoten 
een zeer fraaie 75-90 overwinning uit het vuur tegen de vo-
rige nummer 1. Mede door een eerder, niet ingecalculeerd 
verlies van Early Bird tegen SVU in Amsterdam (79-77), staan 
de Zandvoorters nu alleen aan kop van de ranglijst.

Afgelopen zondag hebben de dames van The Lions een mooie 
overwinning op het lastige Falcons geboekt. In de hoofdste-
delijke Apollohal trokken onze plaatsgenotes met 54-62 aan 
het langste eind. Hoewel het verschil aan het einde niet al te 
groot was, was de wedstrijd duidelijk voor Lions.

De tweede ronde van de woensdagavondcompetitie van 
bridgeclub ZBC gaf, eigenlijk als vanouds, weer de koppositie 
te zien voor Tiny Molenaar & Wim Brandse. Het duo Margreet 
Paap & Hans Hogendoorn blijkt met een tweede plaats een 
goed samenwerkend koppel te zijn. Van de nieuwe en pas ge-
promoveerde partners Bakker & Luijkx is het knap dat zij zich 
direct bij de top van de A-lijn wisten te nestelen. 

Early Bird was thuis in de 
Karekiet nog ongeslagen en 
geen team was daar nog 
niet eens in de buurt van een 
overwinning gekomen. Zoals 
te verwachten was begon-
nen de gastheren fel aan de 
wedstrijd en namen snel een 
6-0 leiding. Echter vanaf dat 
moment was het eigenlijk 
de wedstrijd van Lions. “We 
waren niet naar Purmerend 
gekomen om te verliezen! We 
waren fel in de rebounds en 

Coach Richard Koper had zon-
dag een gelukkige hand van 
coachen. Omdat hij Martine 
Loos en Bercis Metz miste, 
had hij in eerste instantie de 
dames opdracht gegeven om 
een 1-3-1 verdediging te ge-
bruiken. Toen dat echter niet 
lukte, schakelde hij vliegens-
vlug om naar een 2-1-2 verde-
diging hetgeen voor Falcons 
een moordenaar bleek te zijn. 
De Zandvoortse dames wa-

De vier paren die bovenaan 
de B-lijn eindigden en mo-
gen promoveren, zijn: Fini v.d. 
Meulen & Jap Sweijen, Gert-
Jan van Amsterdam & Ed 
van Wanrooy, Nellie Castien 
& Alex Kors en Vera Bruijn & 
Ineke Romviel. Het is plezie-
rig te constateren dat drie 
nieuw gevormde paren de 
C-lijn al ontgroeid zijn en dus 
hun partnership in de B-lijn 
verder gaan ontplooien. Het 
zijn de paren Tineke Drenth 
& Jennes Daniëls, Wil van 
Dillen & Armand d’Hersigny 

verdediging en we speelden 
als een team. Door de hele 
lange center van Purmerend 
(2.18 ong.) was het uitboksen 
nog een hele klus, maar over 
het geheel gezien waren wij 
sterker onder de borden. Tel 
daarbij het overwicht op 
de spelverdelerspositie van 
Lions op en dan is duidelijk 
waar de overwinning van-
daag komt”, aldus een blije 
Robert ten Pierik na afloop. 
Het eerste kwart eindigde 

ren fel in de verdediging en 
aanvallend, met scores van 
buiten de bucket, duidelijk 
aanwezig. Vooral Tessa de 
Boer was met haar snelheid 
een regelrechte ramp voor 
de gastdames. Menige fast-
break promoveerde zij tot 
punten.

“Ik moet zeggen dat we de 
wedstrijd al snel in onze 
zak hadden, al zou je van 

en Marit Zwemmer & Ron 
Kaales.

Donderdagcompetitie
De eerste plaats in de A-lijn 
op de donderdagmiddag was 
weer eens voor het al jaren 
samenspelende paar Dick 
Polak & Martin Vergeest en 
ook voor de nummer twee, 
Hans Hogendoorn & Peter 
Weijers, is deze plek zeer ver-
trouwd. Teneinde een betere 
verdeling tussen de lijnen 
te verkrijgen, degradeerden 
slechts twee paren en werden 

nog met 23-23 gelijk, maar 
verder werden alle kwarten 
door Lions gewonnen. 

Hoofdrollen waren wegge-
legd voor Ron van der Meij, 
Marvin Martina en met name 
Paul Wessels die weer topsco-
rer werd. Helaas had Niels 
Crabbendam in het vierde 
kwart moeite om zijn kansen 
af te maken anders was het 
verschil nog groter geweest. 
Zandvoortse topscorers: Paul 
Wessels 32, Marvin Martina 
26 en Ron v.d. Meij 16 punten.

De eerstvolgende wedstrijd 
van de Zandvoortse heren 
is komende zaterdag, als de 
reserves van Onze Gezellen 
naar Zand voort komen. Die 
wedstrijd in de Korver Sport-
hal begint om 18.30 uur.

de ruststand (29-31, red.) 
kunnen zeggen dat het alle 
kanten op zou kunnen gaan. 
Dat was echter zeker niet 
het geval. De tweede helft 
gaf hetzelfde beeld als de 
eerste. Wij in de aanval en 
beter dan Falcons. We liepen 
uiteindelijk uit naar 8 punten 
verschil”, blikte een opge-
luchte en meer dan tevreden 
Koper terug. Hij noemde het 
resultaat vooral een team-
prestatie.

De laatste wedstrijd van dit 
jaar spelen de dames ko-
mende zaterdag in de Korver 
hal om 20.15 uur, tegen het 
Haarlemse Onze Gezellen.

vier paren toegevoegd. De ge-
lukkigen zijn: Nancy & Theo 
Noyen, Fini v.d. Meulen & 
Gonnie Doll, Anneke & Jules 
Dekker en Richard Kerkman & 
Armand d’Hersigny. Met een 
flinke voorsprong, vooral ver-
kregen door een steeds hoge 
score, gaan Jos & Joke Ovaa 
als eersten naar de B-lijn met 
maar liefst vier andere paren: 
Henny Baard & Els Bruijn, Anja 
Witte & Caroline v.d. Moolen, 
Rita Kanger & Leny Smit (af-
komstig uit de D-lijn en in 
één keer door naar de B-lijn 
is bijzonder knap!) en Ans & 
Simon Aukema. Natuurlijk 
gaf ook de D-lijn een viertal 
promovendi te zien: Estella 
Buurman & Alien den Heijer, 
Annelies van Kooten & John 
Atkinson, Truus Teuwen & 
Antonia Gramberg en Nel 
Kooij & Louis Schuurman.

Stichting Classic Concerts
Studio 118 Dance
Trendmark 
 Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
 Glaszettersbedrijf

Kerstactie:
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Boudoir Personal Styling
Chocoladehuis Willemsen
Corry’s Kaashoek
Dynamics Hair & Nails
Groenestein & Schouten 
 Fin. diensten
Hema Zandvoort
Kroon Mode
Lavogue
Massage bij Rosa
Mobiele Poets Centrale
Music Store
Parfumerie Moerenburg 
Salade Service
Shanna’s Shoe 
 Repair & Leatherwear
Woonkado Discovery
 Dreams & Daytime 
Zeemeermin, viskar

vast dat het eerste team van 
café Bluys, mede door een 
zeer sterke partij van inval-
ler Barend Oosterom die op 
dit niveau debuteerde, met 
de hoogste eer om de Café 
Trofee zou gaan strijken. Dat 
is uiteindelijk ook gebeurd 
maar omdat de spelers van 
De Lamstrael een offday had-
den, konden de reserves van 
het café aan de Buurenweg 
de overwinning van hun eer-
ste team een nog mooiere 
glans geven.

Of er komend jaar nog een 
nieuw kampioenschap zal 
worden georganiseerd, valt 
nog te bezien. Dit jaar was 
er tijdens de voorronden me-
nigmaal onenigheid. Louis 
v.d. Mije gaf in een toespraak 
aan dat hij er alles aan zal 
doen om dit toernooi te be-
houden. Hij werd zelfs een 
beetje emotioneel en kreeg 
luid applaus na zijn opmer-
king: “Het zou jammer zijn 
als dit mooie toernooi zou 
verdwijnen.”

ren en kon Zandvoort menig-
maal gevaarlijk doorkomen. 
CSW moest zich tot coun-
tervoetbal aanzetten en had 
daar in de 60e minuut succes 
mee: 3-0 en de wedstrijd was 
gespeeld. Dat Zandvoort via 
Hormeño de eer nog kon red-
den is slechts voor de statis-
tieken. Zandvoort verdiende 
vooral op basis van de tweede 
helft meer, maar cadeautjes 
worden niet uitgedeeld in de 
sport.

Het is nu winterstop voor 
de mannen van Piet Keur. 
Op 23 januari wordt de 
competitie hervat tegen 
het onderaan bungelende 
Monnickendam dat afgelo-
pen zaterdag in eigen huis 
Amstelveen in bedwang 
hield, 2-2. Overige uitslagen 
2e klasse A: Kennemerland – 
Castricum: 2-1; Overbos – ZOB: 
3-2; Voorland - Marken 2-2 en 
HCSC – HBOK 1-5.

wedstrijd in de kelder van 
de 5e klasse D gespeeld was. 
Boom redde voor Zandvoort 
nog de spreekwoordelijke 
eer, 4-1.

Komende zondag spelen de 
mannen van Paap thuis om 
14.00 uur hun inhaalwed-
strijd tegen medekandi-
daat om de rode lantaarn 
Vogelenzang, dat zondag 
thuis tegen VVC met 0-7 
ongenadig over de knie 
ging. Naar verluid gaat er 
vanuit de 5e klasse D aan 
het einde van het seizoen 
niemand degraderen om-
dat alleen, door vorming 
van de topklasse, de num-
mers 12 van de poules een 
stapje terug moeten doen. 
De poule waar Zandvoort in 
speelt bestaat uit 11 ploe-
gen.
Overige uitslagen 5e klas-
se D: Geel Wit – THB: 2-0; 
Waterloo – DSOV: 1-1 en 
DIOS – DIO: 0-1. HYS was vrij.

Bewegen in Zandvoort
www.sportinzandvoort.nl

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 

wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Boy de Vet plukt de bal weg voordat CSW gevaarlijk kan worden

Wouter Schuiten kan de bal verwachten



Dé gerenommeerde NVM makelaar van Zandvoort!

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR  Zandvoort 

Telefoon 023 5 715 715

E-mail info@cvl.nu

www.cvl.nu
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Dolfijnenmuur
krijgt nieuw
jasje

Jazzdiva
steelt de show
in De Krocht

Lions dames
gaan strijdend
ten onder
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voor Zandvoort en Bentveld
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De Mannetjes
Witte kerst in
het verschiet

‘Wat zegt teletekst over de 
sneeuwhoogtes in Zandvoort?

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Casino wit € 1,75
Saucijzenbroodje € 1,25
 

2e kerstdag  
zijn wij geopend van  
9.00 uur tot 13.00 uur 

Wij wensen u 
fijne kerstdagen

Inspraak vrijwilligersnota 
In de gemeente-advertentie leest u er meer over.

Ondanks de sneeuw en vrieskou waren er veel kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s 
naar het centrum gekomen. De organisatoren, die ook garant staan voor de 4 daagse 
evenementen in Zandvoort, hadden de sprookjeswandeling nog grootser aangepakt 
dan het jaar daarvoor. 

Of de sneeuw tijdens de kerstdagen er ook nog ligt valt 
te betwijfelen. Maar afgelopen weekend was er mede 
door de sneeuwval  een echte kerstsfeer in Zandvoort.

Tekst en foto Nel Kerkman

Het grote sprookjesboek van 
de gebroeders Grimm was er 
niets bij. Tientallen sprookjes-
figuren liepen in het centrum 
rond en deelden als heuse 
BN’ers handtekeningen uit. Je 
kon op de foto met de kerst-
man en zijn gezin. De olie-
bollenkraam was verplaatst 
zodat de kinderen niet 
hoefden over te steken. Op 
vertoon van waardebonnen 
ontvingen de bezoekertjes 
een lekkere oliebol en warme 
chocomel aangeboden door 
resp. de oliebollenkraam en 
Danzee. 

Muziek en vertellingen
Om het halve uur was er in 
de Protestantse kerk een 
kinderconcert van ‘Hans en 

Grietje’, gespeeld door het 
blaaskwintet ‘Niet Strijken’. 
Op het Kerkplein stond dit 
keer een kerststal met Jozef, 
Maria en hun pasgeboren 
baby. Rondom de stal ston-
den de geitjes en schapen 
verzorgd door Sunparks. 
Het Zandvoorts Museum 
deed dit jaar mee en had 
verhalenvertelster Sybil uit-
genodigd die, gezeten in 
de strandstoel, de kinderen 
uitstekend boeide. Er stond 
een kleinschalige kerstmarkt 
met leuke kerstartikelen op 
het Gasthuisplein. Diverse 
koren en muziekgroepen 
zongen afwisselend op het 
Gasthuisplein en in het mu-
ziekpaviljoen overbekende 
kerstmuziek en carols. Bij 
café Koper schonk de kerst-
vrouw heerlijke glühwein en 

NIEUWE COLLECTIE 
BINNEN !!

 
O.a. TOm FOrd , rOBErTO 

CavaLLI EN ChaNEL 
BINNENkOrT OOk ExCLUsIEF 

IN ZaNdvOOrT : TOds BrILLEN

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort

Tel. 023 - 57 12 466

De prins deelt handtekeningen uit

Het Westside Dickens-orkest trad op diverse plaatsen 
in het centrum op, zoals hier op het Gasthuisplein

Zoals ieder jaar rond deze tijd, liep het koor I Cantatori Allegri al zingend 
door het centrum om geld in te zamelen voor de armen onder ons

De 4 jarige Marijn vermaakte zich opperbest met zijn slee 
in de duinen. Er werd zelfs een enkele skiër gesignaleerd

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

Winterse sprookjesavond Zandvoort in kerstsfeer

‘t Wapen van Zandvoort had 
erwtensoep in de aanbieding. 

De vele enthousiaste vrijwilli-
gers hebben, ondanks de kou, 
ook nu weer een onvergete-
lijke sprookjesachtige avond 
verzorgd. Het evenement 
bracht je echt in kerststem-
ming en is niet meer weg te 
denken in Zandvoort. Volgend 
jaar zijn we er weer bij!   

Sociaal
Zandvoort

Zie onze 
advertentie 
op pagina 8
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De beide Zandvoortse koren

De eerste vijf kandidaten van D66 Zandvoort

is er niets mis met Kerst. Het 
groene affiche met 12 rode let-
ters ‘Mis Kerst Niet’ hangt aan 
het raam van pastor Duijves 
en bij vele andere huizen 
in Zandvoort. Wat wordt er 
toch met deze tekst bedoeld? 
Groen en rood zijn de kerst-
kleuren, dat is de enige link. 
Nieuwsgierig vraag ik me af 
wat ik met Kerst mis? Of moet 
het een andere combinatie 
zijn? Bijvoorbeeld, ‘Kerstmis 
niet’! Misschien is het be-
doeld voor degene die juist 
deze dagen eenzaam zijn en 
zo snel mogelijk naar 2010 
willen. 

Mis Kerst Niet! Het geheim 
van de tekst staat in de ker-
kelijke infoboekjes. Het is 
een teken dat niet alleen in 
Zandvoort maar ook lande-
lijk is opgeplakt. Het komt uit 
Amerika waar hobo’s (zwer-
vers) tekens op de huizen 
aanbrachten voor de volgen-
de zwerver. De betekenis van 
het kerstteken is: “er mag in 
de stal geslapen worden.” Het 
geeft je een boodschap die je 
tot nadenken zet. Want voor 
de duizenden geiten is kerst 
goed mis. Zij zijn het haasje 
en moeten straks geruimd 
worden. Voor hen geen kerst-
stal. Ook de discussie met 
de klimaattop is onmisbaar. 
Want gaat na kerst, de ver-
warming een graadje lager 
en moet ik 5 minuten korter 
douchen?

Mis ik met kerst iets? Alle 
boodschappen zijn in huis, 
de kaarten op de bus en de 
kerstmuziek staat start-
klaar. Ondanks dat de aarde 
opwarmt, is er een flink pak 
sneeuw gevallen. Ik heb 
strooizout gekocht voor de 
gladde stoep, vogelvoer en 
vetbolletjes zijn in voorraad. 
De muizen zijn tevreden over 
mijn geitenkaasje. Ik had het 
vergeten op te ruimen, het lag 
nog in de schuur. Ze hebben er 
een feestmaaltijd van 
gemaakt en zitten nu 
in de huiskamer te 
wachten op meer. Mis 
Kerst Niet! Er is ge-
noeg plaats in de stal.  

cartoon

Volgens mij…
column

N
el

 K
er

km
an

Ondanks de sneeuwbuien, gladheid en blubber was de Protestantse kerk afgelopen zon-
dag zeer goed gevuld bij het laatste concert van de stichting Classic Concerts in 2009. Niet 
verwonderlijk als het concert wordt verzorgd door zowel het Zandvoorts Mannenkoor 
onder leiding van Wim de Vries als het Zandvoorts Vrouwenkoor met Ed Wertwijn die als 
dirigent maar ook als pianist de toon zette. 

Ook de Zandvoortse afdeling van D’66 heeft de kandida-
tenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen het 
levenslicht laten zien. Na een zeer geslaagde Algemene 
Ledenvergadering werd de kieslijst voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen vastgesteld.

Het openingslied, het door 
alle aanwezigen staande ge-
zongen ‘Komt allen tezamen’, 
was indrukwekkend waarna 
het vrouwenkoor, getooid 
met een fraaie frisgroene 
shawl, het lied ‘Toen God in 
Bethlehem’ vertolkte. Samen 
met de mannen werd ‘God 
rest you merry gentleman’ 
gezongen en het was goed 
te horen dat de verschillende 

stemmen zeer harmonieer-
den. Heel lief en zuiver zon-
gen de dames ‘Mary’s Boy 
Child’ en de heren krijgen 
een compliment voor de 
‘Canon in D’ van J. Pachelbell. 

De samenzang met het pu-
bliek klonk bijzonder mooi, 
vooral bij het bekende ‘Nu 
zijt wellekome’, ‘Kling klokje’, 
‘Er is een kindeke geboren’ en 

Sfeervol kerstconcert ter afsluiting 2009

Kandidatenlijst D’66

het altijd indrukwekkende, 
uitsluitend bij het licht van 
de kerstboom gezongen ‘Ere 
zij God’. Toos Bergen decla-
meerde tussendoor uit het 
sprookjesboek van Godfried 
Bomans het toepasselijke 
verhaal ‘Een witte kerst’. De 
geweldige sfeer in de kerk 
werd nog extra benadrukt 
door het slotgedicht ‘Schenk 
eens een glimlach’. 

familieberichten

Het is ongelooflijk maar waar
mijn ‘Greetje’ (harteaas)
wordt 1e Kerstdag 

60 jaar
Liefs Teun (Sjoggertje)
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waterstanden

UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

Beste mensen, geniet van het leven 
want het duurt maar even

Carpe Diem

Ik wens iedereen een fijne kerst 
en een gezond en een  
gelukkig nieuwjaar

Sonja van Soolingen

Geschokt en bedroefd hebben wij kennis  
genomen van het overlijden van

Jan Hempenius
Hij was vele jaren als coach en bestuurslid  

zeer actief in onze vereniging.
Wij wensen zijn echtgenote, dochter en  

verdere familie veel sterkte bij dit verlies.

Bestuur ZSC

DonDerDag 24 December (KerstavonD) 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

www.kerkzandvoort.nl

23.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

www.aap-parochie.nl
19.00 uur Pastor D. Duijves
23.00 uur Pastores D. Duijves en C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

19.00 uur Pastor C. van Polvliet
21.00 uur Pastores D. Duijves en C. van Polvliet

vrijDag 25 December (eerste KerstDag)
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur Pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor C. van Polvliet

ZaterDag 26 December (tWeeDe KerstDag)
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein

10.00 uur ds. Aart Mak uit Bloemendaal
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht

10.30 uur Viering in de Antonius en Paulus Kerk
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

10.30 uur Pastor IJ. Tuijn

kerkdiensten 

Na een mooi leven en moedig gedragen lijden is 
in zijn eigen vertrouwde omgeving rustig ingeslapen:

mijn liefste man, onze vader, schoonvader en opa

Laszlo Ferenc Nanai

* Budapest,                           † Zandvoort,
17 december 1936                  18 december 2009

Annie
Erszi - Arie
Ingrid - Wim - Darryl
Ferry - Christa
Denise - Michelle
Cheyenne - Dave
Peter - Madeleine
Saman - Ranmali

Correspondentieadres:
J.A. Gortzak
Keesomstraat 365
2041 XN Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden

burgerlijke stand
21 november  - 27 november 2009
Geboren:
Lucas Christiaan, zoon van: van Bavelgem, Ronald Christiaan 
en: Cocu, Nancy.
Tijn David, zoon van: Prins, Neil David en: Koper, Ester.
Viggo Neil, zoon van: Prins, Neil David en: Koper, Ester.

Gehuwd:
van der Vliet, Bob en: van den Broek, Guda Elisabeth

Overleden:
ter Wolbeek geb. Weber, Maria, oud 92 jaar.
Elfrink geb. Visser, Johanna Jacoba Suzanna, oud 88 jaar.
Jansen geb. de Groot, Annie Elisabeth, oud 53 jaar.
Weermeijer, Alexander Johannes, oud 85 jaar.
IJgosse geb. Meister, Jansje, oud 87 jaar.
Staal geb. Pronk, Mariquita Hetty Mairan, oud 88 jaar.
Hakhoff, Klaas, oud 84 jaar.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  
~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 
    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

De laatste twee perio-
den had D66 niet meer in 
Zandvoort aan de verkie-
zingen deelgenomen. In na-
volging van het succes van 
de landelijke politiek leider 
Alexander Pechtold, zijn de 
democraten nu weer bereid 
zich voor het wel en wee 
van de Zandvoortse bevol-
king in te zetten. De kieslijst 
is als volgt vastgesteld: 1. 
Robbert F. de Vries; 2. Ruud 
Sandbergen; 3. Iris van der 
Werff; 4. Ilya Gazan; 5. Willem 
Wisman; 6. Kees Draisma; 7. 
Alphonse Binnendijk en 8. 
Klaas Annema.

Wie wordt Zandvoorter van het jaar?
U heeft nog enkele dagen 

om te stemmen!
zie pagina 7
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2009 heeft een extraatje in petto: een 53ste week. U kunt dus ook 

twee keer achter elkaar de grijze rolemmer aan de straat zetten, 

handig rond de feestdagen. Vanaf week 2 in 2010 gaat het weer 

zoals u gewend bent: de groene rolcontainer in de even weken 

en de grijze rolcontainer in de oneven weken. Denkt u ook in 

het nieuwe jaar aan het scheiden van het papier, glas, textiel en 

plastic verpakkingsmateriaal?  

Alle medewerkers van de afdeling Reiniging & Groen 
wensen u een prettige kerst!

ZANDVOORT SCHOON!? haalt extra huisvuil op

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

natuurgidsen van het IVN u 
meenemen op een boeien-
de reis door de natuur. Een 
kerstwandeling voor het hele 
gezin bij uitstek en neem de 
verrekijker meeDe wande-
ling is van 13.00 tot 14.30 uur 
en start bij de ingang Oase 
aan de Vogelenzangseweg. 
Deelname is gratis, toe-
gangskaart verplicht. Aan-
melden vooraf is niet nodig.

Dag en nacht bereikbaar
Voor degene die een steun-
tje in de rug voor de feest-
dagen kan gebruiken zijn, in 
tegenstelling tot veel andere 
organisaties, de vrijwilligers 
van Sensoor ook tijdens de 
feestdagen, ’s avonds en ’s 
nachts, telefonisch te berei-
ken. Uit de gespreksonder-
werpen blijkt dat in decem-
ber eenzaamheid voor veel 
mensen een reden is om de 
hulpdienst te bellen. Het te-
lefoonnummer van Sensoor 
Haarlem is 023 - 5 471 471. 
Dat nummer kan 7 dagen per 
week, 24 uur per dag worden 
gebeld. 

Sterrenwens
De Protestantse jongeren-
groep Zandvoort heeft in de 
kerk een bijzondere kerst-
boom geplaatst. In deze 

wensboom kan iedereen 
voor zichzelf of voor een an-
der in de periode 24 decem-
ber 2009 t/m 3 januari 2010 
tijdens één van de kerkdien-
sten een sterrenwens en/of 
goede voornemens hangen. 
Tijdens de kerkdienst van 
3 januari 2010 is de dienst 
speciaal aan het thema 
‘goede voornemens’ gewijd. 
Gedurende het jaar 2010 zul-
len een aantal van de wen-

sen, die door een ieder in de 
boom zijn gehangen, door 
de jongerengroep van de 
PKN Zandvoort in vervul-
ling worden gebracht. Via 
het kerkblad wordt u op 
de hoogte gehouden van 
deze wensvervullingen. 
De speciale wensster kunt 
u tijdens de kerkdiensten 
invullen. Voor meer info 
kunt u terecht bij jurriaan.
petter@kpnplanet.nl

‘De klok’ is terug

Wat politiek Zandvoort 
al een poos wenste is on-
langs in vervulling gegaan. 
De ‘klok van Waaning’, op 
de Sophiaweg, is weer te-
rug. Menige inwoner van 
Zandvoort vond het jam-
mer dat de klok met het 
verdwijnen van de horloge-
rie van Waaning eveneens 
verdwenen was. Onlangs is 
er op de stoep voor de voor-
malige horlogerie een paal 
geplaatst met daaraan een 
nieuwe klok bevestigd.

Proficiat
Er zijn in Zandvoort wel 
meer mensen die in de-
cember de pensioenge-
rechtigde leeftijd bereikt 
hebben. Zo ook Jaques 
Overpelt, hij werd op 22 de-
cember 65 jaar. Na jaren zal 
hij zijn werkzaamheden als 
fysiotherapeut per 1 janu-
ari beëindigen en daarmee 
wordt de praktijk voor fy-
siotherapie ‘Overpelt’ ont-
bonden. Zijn collega/werk-
nemer Bob van Langeveld 
gaat op een andere locatie 
en onder een andere naam 
verder met een eigen fysio-
therapiepraktijk. 

Winter
Sneeuw en gladheid. Voor 
de gemeentelijke mede-
werkers van Reiniging en 
Groen betekent het dat ze 
paraat staan om de win-
terse ongemakken te be-
strijden. Sinds vorige week 
zijn ze vanaf 05.00 uur in 
de ochtend druk in de weer 
om te zorgen dat de wegen 
goed bereikbaar zijn bij 
gladheid. Wilt u meer in-
formatie over hoe en waar 
er gestrooid wordt? Kijk 
dan op de gemeentelijke 
website www.zandvoort.
nl en lees de Handleiding 
Gladheidbestrijding 2009/ 
2010. 

Herstructurerings- 
vergun ning
Het klinkt als een scrabbel-
woord maar voor de bewo-
ners van de Vogelbuurt, dr. 
C.A. Gerkestraat en Haar-
lemmerstraat klinkt het 
woord als kerstmuziek in 
de oren. Na veel inzet van 
Leo Miezenbeek is het ge-
lukt om de parkeerdruk in 
de bovengenoemde stra-
ten voor een tijdelijke pe-
riode te verminderen met 
een speciale vergunning. 
Met deze vergunning kun-
nen de bewoners parke-
ren in de Lijsterstraat en 
de Frans Zwaanstraat op 
parkeerplaatsen gelegen 
tussen de Lijsterstraat en 
de Patrijzenstraat. Hopelijk 
wordt de vergunning snel 
afgeleverd, dan begint het 
jaar 2010 voor deze bewo-
ners alvast goed.

Kerstwandeling
Op zaterdag 26 december  
(2e Kerstdag) organi seert  
het IVN Zuid-Kennemer-
land  een kerstwandeling 
door de Amsterdamse 
Waterleidingduinen in 
een hopelijk nog winters 
landschap. Even een fris-
se neus halen tijdens de 
feestdagen met een sfeer-
volle wandeling terwijl 

Hartje winter wordt er in Zandvoort alweer volop aan het volgende zomerseizoen ge-
dacht. Niet alleen gedacht maar afgelopen maandag ook gehandeld. De drie betrokken 
partijen tekenden een overeenkomst waardoor in de zomermaanden een Amerikaans uit-
ziende bus met toeristen vanaf het Damrak, in hartje Amsterdam, naar het Zandvoortse 
strand zal rijden: de Amsterdam Beach Bus is geboren.

De ondertekening werd verricht vanuit een strandstoel

Amsterdam Beach Bus gaat Zandvoort promoten

Een kunstmatig aange-
legd stukje strand op het 
met sneeuw en ijs bedekte 
Raadhuisplein, op de ach-
tergrond de mooie, hagel-
nieuwe Zandvoort bus. Op 
het zand staan een paar ou-
derwetse ligstoelen en daarin 
de hoofdpersonen die het 
convenant zullen tekenen: 
Wethouder Wilfred Tates, 
bestuurslid van de stichting 
Marketing Zandvoort (VVV) 
Boudewijn van Vilsteren en 
Sergio Segers, general ma-
nager van het Amsterdamse 
Best of Holland Excursions. 
Het is een initiatief van de 
zeer actieve Zandvoortse VVV, 
in samenwerking met een 
Amsterdams toeristenbedrijf. 

“Alle grote wereldsteden 
hebben een ‘eigen’ beach, 
soms wel 150 kilometer ver 

weg. Zandvoort ligt dan nog 
vrij gunstig, niet meer dan 
25 kilometer verwijderd van 
Amsterdam. Het Zandvoortse 
strand kan dus door de toe-
risten uit bijvoorbeeld Japan 
of Amerika, die misschien 
nog nooit een strand hebben 
gezien, als een dagtrip goed 
bezocht worden. Je moet het 
puur als Zandvoort-promotie 
zien”, zegt VVV-directeur 
Ferry Verbrugge. Een in de 
bus aanwezige gastvrouw 
zal onderweg het een en 
ander over Zandvoort vertel-
len. Het is de bedoeling dat 
de bus dagelijks van mei tot 
september zal gaan rijden.

Zandvoort badplaats 
#1 in Metropoolregio
Onlangs is het startsein ge-
geven voor een grootscha-
lig Metropool Amsterdam 

project: ‘Amsterdam be-
zoeken, Holland zien’. Ook 
Zandvoort participeert in 
dit project, waarin het fun-
geert als dé badplaats van de 
Metropoolregio Amsterdam. 
“Zandvoorters hoeven echt 
niet bang te zijn dat vanaf 
maandag hun woonplaats is 
omgedoopt tot Amsterdam 
Beach, maar ze moeten 
zich wel bewust zijn dat 
Zandvoort nu officieel de 
badplaats van de Metropool 
Amsterdam is. Wij zijn en 
blijven gewoon Zandvoort 
aan zee. Alleen de bus zal 
de ‘Amsterdam Beach Bus’ 
gaan heten. Een Amerikaan 
of Chinees ziet dan namelijk 
Amsterdam en Beach, lek-
ker makkelijk en duidelijk 
en dat wil de internationale 
toerist graag”, aldus Ferry 
Verbrugge.

De crew van 
”EMOTION By ESPRIT” wenst u

een genoeglijk en voorspoedig 2010

Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80

Wensen alle klanten een gelukkig 2010! 
Graag willen wij met u het nieuwe jaar inluiden om 00.30 uur op oudjaarsnacht

met het oplaten van uw geluksballon. Als het weer het toelaat!

L.Davidsstraat 11 - Tel.: 023 - 5716181

Jolien, Jolanda, Jessica, Berlinda, Phylicia, Renée, Petula, Astrid en Roy van

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Dierenartsenpraktijk

Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur
 ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur
 en volgens afspraak

Lijsterstraat 7  -  2042 CH Zandvoort  -  Tel. (023) 571 58 47

Tel: 06-40601692  E-mail: pzwemmer@casema.nl

• Klein onderhoud (in en om het huis)

• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
• Bestrating

Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer

SCHILDERW
ERK GLAS Wij wensen u 

een zalig kerstfeest
Specialist voor al uw bloemwerken.

Wenst u fijne kerstdagen
en een energiek 2010
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 

Tel. 023-5739278 • E-mail: hanswillemse@planet.nl

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2010

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Wij wensen u
fijne Kerstdagen

Wilt u ook een Nieuwjaarsgroet plaatsen 
in de laatste krant van dit jaar?

Lever deze dan uiterlijk maandag 28 december voor 09.00 uur 
in per e-mail: info@zandvoortsecourant.nl 

of telefoon: 57 32 752
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Zandvoorter 

van het Jaar 2009 

Mijn keuze voor de Zandvoorter 
van het Jaar 2009 is:

1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam inzender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uw adres/postcode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon of e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Graag meld ik mij aan om aanwezig te zijn bij de uitreiking 
op 5 januari met  . . . . . . . .  personen / buffet  . . . . . . . .  personen

Jury Zandvoorter van het Jaar
Kleine Krocht 2
2042 JN Zandvoort
jury@zandvoortsecourant.nl

evenementen agenda

24 Openlucht Kerstzang - Traditioneel op 
 kerstavond. Kerkplein, aanvang 21.00 uur

1  50e Nieuwjaarsduik - De oudste van 
Nederland! Bij Take Five, aanvang 13.00 uur

3  Nieuwjaarsrace - Circuit Park 
Zandvoort, aanvang 15.00 uur

4 Nieuwjaarsreceptie - Gemeente Zandvoort. 
Raadzaal, 19.00 tot 20.30 uur

5 Zandvoorter van het Jaar - Bekendmaking 
van de Zandvoorter v/h Jaar 2009 in de 
Beach Factory van Sunparks. 17.00- 19.00 
uur. Aansluitend mogelijkheid tot buffet

5 Cinema Nostalgie - De muzikale klassieker ‘High 
Society’ in Circus Zandvoort, aanvang 13.00 uur

8 Nieuwjaarsreceptie - ANBO Zandvoort. 
Gemeenschapshuis, 14.30 tot 16.00 uur

10 Nieuwjaarsconcert  - Agatha 
kerk, aanvang 14.30 uur 

 december

januari

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Marcel Schoorl en wethouder Gert Toonen bij de opening
Vrijwilligersdag bij Pluspunt

Marianne Rebel Klaas Koper Leo Miezenbeek Ben ZonneveldRob BossinkIvo Lemmens

De nieuwe voetbal/basketbalkooi op de Vondellaan is za-
terdagmiddag officieel door sportwethouder Gert Toonen 
geopend. Het sportveldje, dat razend populair is onder de 
met name voetballende Zandvoortse jeugd, is veel veiliger 
geworden nu er rondom een hek is geplaatst.

Alle 185 vrijwilligers hadden een uitnodiging ontvangen. 
Pluspuntdirecteur Albert Rechterschot en vrijwilligersco-
ordinator Nathalie Lindeboom stonden bij de ingang en 
konden bijna 150 mensen welkom heten.

Vanaf het begin is er veel ge-
bruik gemaakt van het sport-
veldje. Echter steeds vaker 
werd de situatie gevaarlijker 
door ballen die op de rijbaan 
kwamen en, misschien nog 
erger, op geparkeerde auto’s 
en in aanliggende tuinen. 
Al een poos geleden heeft 
Marcel Schoorl, exploitant 
van de aangelegen snackbar 
de Oude Halt, aangegeven 
dat het zo niet langer kon. Het 
Zandvoortse college van B&W 
heeft zich dat aangetrokken en 
vond in Heemskerk een welis-

Bij zijn welkomstwoord bena-
drukte Rechterschot nog maar 
eens dat Pluspunt niet zonder 
deze grote groep vrijwilligers 
zou kunnen. Dankzij hen is de 
realisatie van veel projecten 
mogelijk en daarom bedankte 
hij hen van harte voor hun ac-
tieve medewerking. 

Ook deze keer was een deel 
van de vrijwilligers druk in de 
weer om het gezellig te maken 
voor hun collega’s. De warme 
Glühwein en chocolademelk 
met slagroom, de poffertjes en 
vele andere hapjes waren over-

‘Voetbalkooi’ officieel geopend Gezellige kerstmiddag voor 
de vrijwilligers van Pluspunt

waar kostbare maar goede op-
lossing. Naar dat model is het 
veldje, waar jaarlijks het Oude 
Halt Straatvoetbaltoernooi 
voor een goed doel plaats-
vindt, rondom voorzien van 
hekwerk. Met een origineel 
toernooitje werd het veldje, 
na van sneeuw en ijs te zijn 
ontdaan, in gebruik genomen. 
De Zandvoortse jeugd heeft 
er een veilig speelterrein bij. 
Als het even kan nu ook nog 
‘even’ het veldje aan de Van 
Lennepweg, dat ook zeer fre-
quent gebruikt wordt. 

heerlijk. Onder de accordeon 
klanken van Amanda Stienstra 
voelde iedereen zich al snel op 
zijn gemak. Een muzikaal in-
termezzo ‘in kerstsfeer’ werd 
verzorgd door The Beach Pop 
Singers. Alle vrijwilligers kre-
gen bij het naar huis gaan ook 
nog een presentje mee. 

Ook u kunt zich aanmelden 
als vrijwilliger bij Pluspunt. Bel 
5717373 of e-mail naar: a.van.
gent.@pluspuntzandvoort.nl. 
Dus wilt u ook zoiets gezelligs 
meemaken, dan hoeft u alleen 
maar vrijwilliger te worden.

Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!
Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

De ZandvoortPas 2010 is geldig van 1 januari t/m 31 december 2010.

Pashouders opgelet: 
Voor slechts € 5,00 kunt u nog uw 
ZandvoortPas 2010 verlengen, 
zodat u tot en met 31 december 2010 kunt  
blijven profiteren van vele voordelen 

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu snel uw eigen ZandvoortPas. 
Voor slechts € 7,50 kunt u tot en met 31 december 2010
profiteren van heel veel leuke aanbiedingen!

Studio Total Care
&

Beauty Balance By Sheila

Studio Total Care
Potgieterstraat 24 
2041 PC Zandvoort
Tel: ( 023 ) 5719633

Beauty Balance By Sheila
Tel: ( 023 ) 5718681

Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag: 9.00 uur tot 17.30 uur                                                                             
Donderdag: koopavond tot 20.30 uur
Zaterdag: 9.00 uur tot 17.00 uur

Openingstijden:
Dinsdag: 9.00 uur tot 21.00 uur 
Donderdag: 9.00 uur tot 21.00 uur

Wensen iedereen hele fijne feestdagen
en een

gelukkig en gezond nieuwjaar.

Ook in 2010 bent u 
bij ons weer van harte welkom in de salon !!!

 
Feikje Bol & Sheila Valies

Wij wensen u fijne feestdagen en 
een voorspoedig, gezond 2010!

Dankzij het door u in ons gestelde vertrouwen, is 2009 
wederom een enorm succes geworden. Ook in 2010 kunt u 
weer op ons rekenen: een betrouwbaar makelaarskantoor 

waarbij de belangen van de klant voorop staan. 
7 dagen per week, 365 dagen per jaar. 

Graag tot ziens in 2010! 

Wij zijn gewoon bereikbaar / geopend tussen kerst 
en oud & nieuw, zoals u van ons gewend bent!

BEL 023 – 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl 

Nick ten Broeke
Emmaweg 21

2042 NT ZANDVOORT

F.: 023 – 5 732 007
M.: 0655 – 13 03 65
E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

Aanbod Vrijehuizenmarkt ook op Funda!

Een huis kopen 
of verkopen?
Bel Nick ten Broeke

Het is bijna zover!

Inderdaad, het is bijna zover! Binnenkort kan Zandvoort 
een nieuwe Zandvoorter van het Jaar verwelkomen. Nadat 
de Zandvoortse Courant in 2007 Marcel Meijer als laatste 
benoemd had met de eretitel, wordt op 5 januari bekend 
gemaakt wie zijn opvolger wordt. 

Dinsdag 5 januari is het 
zover. In de Beach Factory 
van Sunparks Zandvoort 
aan zee zal burgemees-
ter Niek Meijer de nieuwe 
Zandvoorter van het Jaar 
bekendmaken. U hebt de 
afgelopen weken massaal 
gestemd op een van de zes 

kandidaten die door de jury 
genomineerd werden, zo-
wel via e-mail als via de ‘or-
dinaire’ post. Mocht u nog 
niet gestemd hebben, het 
kan nog tot 30 december.

Tijdens een gezellige bij-

eenkomst, die gelardeerd 
wordt met optredens van 
diverse Zandvoortse arties-
ten waaronder Papa Luigi e 
Amici, zal aan de spanning 
een einde komen. Eindelijk 
zal Zandvoort weten wie 
de nieuwe Zandvoorter van 
het Jaar 2009 zal zijn. Na af-
loop van de ceremonie kan 
een ieder van de faciliteiten 
van Sunparks gebruik ma-
ken zoals de minigolfbaan, 
de bowlingbanen en voor 
de jeugd de meer dan be-
kende Wii-spelcomputer. 

Aansluitend wordt u in de 
gelegenheid gesteld om 
gebruik te maken van het 
schitterende buffet dat 
chef-kok Ralf Peters voor 
u bereid heeft. De kos-
ten daarvan zijn slechts € 
19,50 per couvert (exclusief 
drankjes). Het enige dat u 
hoeft te doen is u aanmel-
den voor het buffet via de 
Zandvoortse Courant. De 
aanvang van de plechtig-
heid is om 17.00 uur waarna 
de andere programmaon-
derdelen aaneen sluiten.
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belastingaangiften / fiscale adviezen  •  administraties / boekhoudingen 
jaarrekeningen  •  accountantscontrole / management ondersteuning 

Ook in 2010 staat de fractie van 
Sociaal Zandvoort voor:

De Zandvoortse jeugd van nu is de toekomst van straks.

Een goed jongeren beleid voor de jeugd van Zandvoort.

Veel Zandvoortse woningzoekenden willen in Zandvoort blijven wonen, 
daarom wil Sociaal Zandvoort dat deze groep voorrang krijgt
boven woningzoekenden buiten onze gemeente.

Een betere invulling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Een uitgebreider minimabeleid.

Betere en eerlijke communicatie tussen inwoners en de gemeente. Bij planvorming
horen de wethouder en ambtenaren de wijk in te gaan. Dus niet achter uw rug
plannen doordrukken, samen doen is ons motto.

Een inwonersvriendelijke parkeervisie met als doel om dicht bij huis de auto  
te kunnen parkeren.

Speelplaatsen, -velden en groen behouden. Geen sloop daarvan voor woningbouw.

Stoepen en wegen beter onderhouden.

Zandvoortse huisartsen in het weekend weer bereikbaar maken.

En nog veel meer.

U leest het: er is nog veel te doen in 2010.
Wil u de fractie ondersteunen, in welk opzicht dan ook, mail dan naar
Willempaap@sociaalzandvoort.nl

Gezocht per januari 2010

twee sociaal betrokken nieuwe
leden van de Raad van Toezicht van

de Stichting Pluspunt Zandvoort

Pluspunt is DE welzijnsorganisatie voor Zandvoort. Zij biedt de inwoners van Zandvoort en omstreken 
een breed scala aan activiteiten in alle leeftijdscategorieën. 

Profiel kandidaten:  - brede algemene ontwikkeling 
 - belangstelling voor het welzijnswerk 
 - financieel-economische achtergrond     
    en/of commerciële ervaring 
 - woonachtig in Kennemerland 

De Raad vergadert ca. 6 keer per jaar.  
Het betreft belangeloos vrijwilligerswerk met kleine onkostenvergoeding. 

Voor nadere inlichting kunt u telefonisch contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht 
mevr. M.A. Koper (023 5713546)  Voor informatie over Pluspunt: www.pluspuntzandvoort.nl.  

Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan:  
Raad van Toezicht Stichting Pluspunt Zandvoort, Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort. 

Wij WenSen u Allen 
fijne kerStDAgen en een fAntAStiSCH 

TWEEDUIZEND 
tien

VAnAf einD februAri 2010 bent u 
Weer VAn HArte WelkOM.

WWW.beACHClubtien.nl

Wenst u prettige Kerstdagen

door Erna Meijer

Deze week staat een niet alledaags Zandvoorts bedrijf in 
de schijnwerpers. Begin 2008 heeft Marsha Wagner de 
stap gewaagd om als ZZP-er (zelfstandige zonder perso-
neel) aan de slag te gaan als interim-manager, projectlei-
der en organisatieadviseur. 

Het was een bewuste keuze 
van deze 39-jarige Zand -
voortse, die na haar Vwo-b 
opleiding de destijds experi-
mentele opleiding ‘Cognitieve 
kunstmatige intelligentie’ 
aan de Universiteit Utrecht 
met succes heeft afgerond. 
Marsha: “Je leert niet alleen 
abstract denken, maar ook 
de cognitieve (wat is kennis 
en hoe verwerken mensen 
kennis?) invalshoeken wor-
den belicht, waardoor naast 
de techniek het menselijke 
aspect eveneens wordt mee-
genomen.”

Wagner heeft na haar af-
studeren in 1996 drie jaar 
als kennisconsultant bij 
PinkRoccade en daarna 
zes jaar bij KPMG Business 
Advisory Service Public 
Sector gewerkt als extern 
adviseur. Tevens is zij drie 
jaar lid geweest van het 
management binnen het 
hoger beroepsonderwijs. Zij 
heeft hierdoor een brede 
ervaring opgebouwd in bij-
voorbeeld het managen van 
bekostigde onderwijsteams 
in verandering, het opstellen 
van businessplannen van or-
ganisaties/afdelingen of het 
ontwikkelen van en advise-
ren over nieuw beleid op het 
terrein van de aansluiting 
onderwijsarbeidsmarkt. 

Eén van de eerste opdrach-
ten die Marsha als zelfstan-
dige kreeg, was het binnen 
twee maanden opstellen 
van een beleidsnotitie voor 

Marsha Wagner: Buro MW

het hoofdbestuur van de 
werknemersorganisatie FNV 
Bondgenoten. Onlangs heeft 
zij samen met een oud-colle-
ga van KPMG een meerjaren 
strategieplan voor een scho-
lengroep primair onderwijs 
afgerond en is zij thans ac-
tief bezig met de invoering 
van het competentiegericht 
leren binnen Mbo-scholen in 
opdracht van mbo2010. Voor 
het Platform Bèta Techniek 
werkt zij aan de samenwer-
king tussen het onderwijs en 
de hoog innovatieve bedrijfs-
sectoren van Nederland, dat 
zeker geruime tijd in beslag 
neemt. Al in 2005 was zij 
betrokken bij een project 
van het ministerie van OCW 
om meer ondernemerschap 
te bevorderen binnen het 
beroepsonderwijs. Naast 
het opstellen van beleids-
plannen is Wagner in te zet-
ten als interim manager. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan 
het weer activeren van vast-
gelopen teams en het oplos-
sen van conflicten; het ont-
wikkelen en begeleiden van 
beleidsprocessen; het helder 
structureren en organiseren 
van het werk, zodat de regels 
van het spel (weer) duidelijk 
zijn of het vervullen van de 
functie van uw lijnmanager 
bij vertrek of afwezigheid 
(ziekte, sabbatical, zwanger-
schapsverlof). 

Meer informatie over Buro 
MW kunt u krijgen via de 
website www.buromw.nl of 
per telefoon: 06-46711355.

In 2006 beschilderde Hilly de muur met dolfijnen

In het kader van de Week van de Zee is in mei 2006 de ‘Dol-
firamamuur’ beschilderd door Hilly Jansen. Met verf die 
door de gemeente Zandvoort beschikbaar werd gesteld 
heeft zij toen de muur aan de pleinkant geschilderd in het 
thema zand, zee, lucht en dolfijnen. De grote muur aan de 
kant van de zee heeft ze gedaan met een aantal enthousi-
aste vrijwilligers.

Ondertussen werken daar 
de zon, regen en wind op 
in en is het echt niet mooi 
meer. Vandaar dat Hilly 
Jansen weer iets verzonnen 
heeft. De bedoeling is dat de 

Dolfiramamuur in de kleur 
donkerblauw gaat worden 
geschilderd. Daarna wil zij, 
in samenwerking met de 
Bomschuiten Bouwclub, 
geschilderde panelen op de 

muur bevestigen. Het wor-
den houten panelen, die 
goed in de grondverf zijn 
gezet. Deze panelen zijn er 
in diverse maten (60x80 
cm. en 80x120 cm). Jansen 
roept nu Zandvoorters op 
om samen met haar die 
panelen te schilderen. Dat 
gaat niet buiten gebeuren 
maar in een workshopach-
tige manier in De Krocht. 
“Daar staat al het materiaal 
en kunnen we ons fijn uit-
leven met kwasten en verf. 
Na afloop zorgen wij dat de 
panelen goed in de lak wor-
den gezet zodat ze een tijdje 
meegaan. Ik zal er zijn voor 
begeleiding en inspiratie”, 
zegt ze.

Er komen drie mogelijkhe-
den om aan de workshop 
deel te nemen: donderdag 14 
januari van 09.00 tot 12.00 
uur of van 19.00 tot 22.00 
uur, en donderdag 21 januari 
van 19.00 tot 22.00 uur

Er zijn twee uitgangspunten. 
Ten eerste het ‘Zandvoort ge-
voel’ en ten tweede de  hoofd-
kleur geel. “Het kan dus heel 
gevarieerd worden. Vrolijk of 
ingetogen, abstract of con-
creet. Het maakt niet uit of 
je heel goed kunt schilderen 
of dat je van jezelf zegt, ik kan 
helemaal niet schilderen. Het 
gaat erom dat je er plezier in 
hebt! Natuurlijk komt onder 
op het schilderij de naam 
van de kunstenaar te staan. 
Of je nu bewoner, vrijwilliger, 
organisator of ondernemer 
van Zandvoort bent”, legt ze 
uit. Op 31 januari wordt deze 
muur feestelijk onthuld door 
wethouder Bierman, die zelf 
ook een schilderij gaat ma-
ken. Tip: het is goed als u van 
tevoren een schets maakt, 
zodat u op de workshop zelf 
al weet wat u gaat maken. 
Als u nog vragen heeft, kunt 
u stellen aan Hilly Jansen, tel. 
5740240 of e-mail: h.jansen@
zandvoort.nl.

Schilder mee aan een nieuwe muur

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht 
voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Buslijn 81
Heb afgelopen week met aandacht het artikel over de overstapproblemen van lijn 81 gelezen. Daarin wordt beweerd dat de lijn, in verband 
met werkzaamheden aan de kruising Haarlemmerstraat/Kostverlorenstraat/Zandvoortselaan niet de route kan rijden zoals hij vroeger 
reed. Wat ik mij niet kan voorstellen want er wordt daar al maanden niet gewerkt. Volgens mij is er een heel eenvoudig oplossing. Laat 
lijn 81 de route volgen van lijn 80 (Busstation-Prinsesseweg-busbaan, dan Tolweg-Gerkestraat, terug via Zandvoortselaan, rechtsaf 
Kostverlorenstraat. Probleem opgelost.
Een bewoner uit Nieuw Noord

Onze Zandvoortse jeugd
Graag wil ik het volgende onder de aandacht brengen: in Zandvoort wonen meer dan 800 kinderen van 12 t/m 16 jaar. Voor deze kinderen 
is er in Zandvoort geen enkele opvang. De jongeren hangen rond op het schoolplein, bij winkels of op andere plaatsen waar zij overlast 
veroorzaken. Er is geen toezicht; deze kwetsbare groep is gemakkelijk toegankelijk voor alcohol, drugs en criminaliteit. Het drugs- en 
alcoholgebruik onder de jeugd in Zandvoort is erg hoog. Ook criminaliteit en vandalisme scoren hoog.

Nu heeft ook nog de commercie deze groep ontdekt; grote feesten worden georganiseerd voor 12 t/m 16 jarigen waar zij elkaar kunnen 
ontmoeten en waar zij met elkaar kunnen socialiseren; heel belangrijk op die leeftijd. Voor deze feesten geldt echter een toegangsprijs. 
Veel kinderen die uit (eenouder) gezinnen komen die moeten leven van een minimum inkomen of van de bijstand, kunnen dat echt niet betalen.

Er ontstaat dan een splitsing, de ene groep gaat in merkkleding naar het feest (de elite) en de andere groep (de gefrustreerden) kan niet. 
Je kunt op je vingers natellen dat de kinderen uit de tweede groep problemen gaan geven, waar wij later als gemeenschap de gevolgen van 
ondervinden. Denk aan verslavingen, agressie en vernielingen. Met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen wil ik een oproep 
doen aan de politieke partijen om zich hard te maken voor onze jeugd. Het bureau Jeugd en Gezin dat hier op termijn komt is er voor 
jongeren met problemen. Mijn voorstel is: doe aan preventie en zorg voor een jeugdhonk met goede begeleiding en een jongerenwerker. 
Het is wel onze jeugd en onze toekomst. 
Milous van Dijk-Wallig
milouswallig@gmail.com

Sociaal
Zandvoort

    Wij als fractie van Sociaal Zandvoort      

     wensen u een fijn kerstfeest en

      gezond 2010 toe en dat al uw goede 

     wensen mogen uitkomen.

          Met een sociale groet,

             Fractie Sociaal Zandvoort. 

Sociaal
Zandvoort
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C U L T U U R
Feest bij Oomstee Jazz

Shirma Rouse, een zangeres van formaat

Babbelwagen wandelde door de ‘Noordbuurt’

Wat een feest was het afgelopen vrijdag tijdens Oomstee 
Jazz. Promotor Menno Veenendaal had Lils Macintosh, Clous 
van Mechelen en de weergaloze Hammond B3-organist Rob 
Mostert weten te strikken om samen met hem het kerstcon-
cert van het populaire Zandvoortse jazzcafé te verzorgen.

Door de barre weersomstandigheden waren er afgelopen 
zondag niet veel bezoekers naar De Krocht gekomen. Toch 
werd het een vrolijk en intiem feestje in de sfeervol versierde 
zaal. Shirma Rouse wist, met haar immense stemgeluid, haar 
toehoorders te boeien en te ontroeren.

Het winterweer kon zaterdagavond ruim honderd belang-
stellenden niet weerhouden in Hotel Faber ‘een wandeling 
door de Noordbuurt’ mee te maken. Vanuit De Babbelwagen 
in Hotel Faber werd, onder leiding van Ton Drommel, een vir-
tuele wandeling gemaakt.

 Lils Mackintosh

 Shirma Rouse

door Lienke Brugman   

Het concert begon een half 
uur later omdat de drum-
mer van de band was inge-
sneeuwd en niet in staat 
was vanuit Rotterdam 
naar Zandvoort te komen. 
Gelukkig was Haarlemmer 
Niek van Wiggen in de 
gelegenheid om de lege 
plaats op te vullen. Zeker 
geen verkeerde keuze van 
Eric Timmermans en Johan 

De Babbelwagen presen-
teerde opnieuw een onder-
werp dat velen in Zandvoort 
aanspreekt omdat het gaat 
om het op een na oud-
ste deel van het dorp. Het 
oudste deel, de Zuidbuurt, 
ligt ten zuiden van de hui-
dige Kerkstraat, terwijl de 
Noordbuurt zich, gezien van-
uit de Kerkstraat, uitstrekt in 
de richting van de Zeestraat. 
De Noordbuurt werd oor-
spronkelijk bewoond door 
de inwoners die niet direct 
bij de Zandvoortse visserij 
betrokken waren. 

Drommel leidde zijn toe-
hoorders  langs bekende 

dagavonden (om de week) in 
café Oomstee op te treden. 
Waar het normaal gespro-
ken tijdens Oomstee Jazz 
pas wat later op de avond 

Clement. Met veel elan 
begeleidde het trio Johan 
Clement de zeer zuiver 
zingende Shirma Rouse. 
“Ik zing niet zo vaak jazz 
maar het is me wel op het 
lijf geschreven”, bekende 
de vocaliste die aangaf met 
Johan Clement gestudeerd 
te hebben.

Na ‘Feel like make in love’ en 
‘A place called home’ zong zij 
het allerbekendste kerstlied 

plekje van na de oorlog, 
maar liet ook zien wat er 
tijdens de bezetting van 
Zandvoort was verdwenen. 
Vooral het gedeelte wat 
thans de omgeving van de 
Swaluëstraat is, werd uit-
gebreid belicht met beel-
den van een groot aantal 
destijds bekende gebou-
wen zoals de smederij van 
Jacobs, de winkel van Cees 
Schaap, oftewel het Wonder 
van Zandvoort, waar vele 
Zandvoorters ooit hun 
huishoudelijke artikelen 
kochten. Maar ook het voor-
malige Chinees restaurant 
Chong-Hai van de familie 
Lock, de oude brandweerga-

een volle bak wordt, was het 
afgelopen vrijdag al vanaf 
het begin bijna geen door-
komen meer aan; logisch 
als men de samenstelling 
van de ‘band van dienst’ 
in ogenschouw neemt. 
Mostert was weer eens 
helemaal op dreef en nam, 
als dat eventueel nodig zou 
zijn geweest, Van Mechelen 
en drummer Veenendaal in 
zijn kielzog mee. Toen ook 
Macintosh zich ermee ging 
bemoeien was het hek hele-
maal van de dam en beleef-
den de toehoorders opnieuw 
een weergaloze avond in 
het helaas wat kleine café. 
De eerstkomende jazzavond 
in Oomstee is op 8 januari 
aanstaande, alleen is op dit 
moment nog niet duidelijk 
wie er dan zullen optreden. 
De avond begint sowieso om 
21.00 uur en is gratis toegan-
kelijk.

dat ooit geschreven is: Silent 
Night (Stille Nacht). Zo ont-
roerend mooi heb ik zelden 
deze kerstballade horen 
zingen. Met haar prachtige, 
volle stem was het duide-
lijk te horen dat zij gewend 
is om gospels te zingen. Na 
de pauze ging Rouse verder 
met wat meer bekende jazz 
songs zoals ‘All of me’, het 
gevoelige ‘My Romance’ en 
‘The Xmas Song’. “Ik geniet 
zo van dit laatste concert 
voor de kerst en u ook, dat 
is duidelijk te zien”, lachte 
ze vrolijk. Een extra compli-
ment is er zeker voor bassist 
Timmermans die, samen 
met de zangeres, geweldige 
solo’s ten gehore bracht. “Ik 
heb je nog nooit zo goed 
horen spelen als vanavond”, 
zei medeorganisator Hans 
Reijmers na afloop van het 
concert. Hij overhandigde de 
verraste zangeres een boe-
ket bloemen. Na een staande 
ovatie gaf zij nog een toegift, 
samen met pianist Clement 
die als vanouds ook weer 
geweldig spel liet horen. 
Het volgende concert is op 
17 januari aanstaande met 
tenorsaxofonist Jasper Blom.

rage aan de Kleine Krocht en 
het huis van Arend van Duin, 
die vele jaren de gemeente 
diende als bode, kwamen 
voorbij. Tevens werden unie-
ke beelden van het voor-
malige postkantoor op de 
hoek van het Raadhuisplein 
en veel beelden van rond 
het Gasthuisplein en de 
Kruisstraat getoond.

Marcel Meijer slaagde er 
met zijn groep opnieuw in 
de aanwezigen te boeien. Zo 
zelfs dat toen Drommel er 
rond de klok van elven mee 
wilde stoppen, een groot 
gedeelte van de aanwezigen 
vroeg om nog even door te 
gaan. Voor De Babbelwagen 
een groot compliment en 
een bewijs dat hun formule 
van oude beelden in een 
gezellige sfeer presenteren 
bij velen aanslaat en zeker 
voorziet in een behoefte.

Sporen uit het verleden
Ook deze week staat de rubriek ‘sporen uit het verle-
den’ in het teken van de gevelstenen en beelden die 
gemaakt zijn door beeldhouwer Edo van Tetterode. Het 
doel van zijn kunst is om van Zandvoort een ‘beeldig’ 
dorp te maken. Deze week aandacht voor het beeld in 
‘zijn’ eigen voortuin.

Loeres (1962)
Hebt u net zoals ik altijd gedacht dat Loeres op de Zuid 
Boulevard het originele beeld was? Niet is minder waar. 
De enige echte is, na wat omzwerving door ons dorp, 
weer terug geplaatst in de voortuin bij Van Tetterode 
aan de Brederodestraat 77. 

Het beeld is aan de gemeente Zandvoort geschonken en heeft daarna ongeveer dertig 
jaar aan de zuidboulevard gestaan, vlak bij de plaats waar het op 1 april 1962 ‘aanspoelde’. 
Door de nieuwbouw (flat Zuiderduijn) verwijderde de gemeente het beeld en werd 
het herplaatst bij het toenmalige Cultureel Centrum. Na een aantal jaren werd Loeres 
nogmaals verwijderd. Kunstenaar Jan Roland van Tetterode maakte er een afgietsel in 
brons van. Deze bronzen Loeres staat nu op de zuidboulevard. 

Het inmiddels zwaar gehavende originele beeld werd opgeslagen door de gemeente, 
waarna er een discussie begon over welk beeld nu het originele was! Er was zelfs sprake 
van dat het origineel vernietigd zou zijn. Vervolgens heeft Olivier van Tetterode, namens 
de verontruste erven van zijn vader, verzocht het beeld aan de familie terug te geven. 
Aan dit verzoek heeft de gemeente gehoor gegeven. Zodoende heeft Zandvoort niet 1 
maar 2 Loeres beelden. Het origineel is van steen en de andere is van brons. 

Tekst en foto Nel Kerkman

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
 Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 
installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. 
Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 
Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal service voor
 computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK.

.........................................................
Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.........................................................
Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine klussen 
in en om het huis. 

Redelijke prijs. 
Voor info: 06-1423 2051  

.........................................................
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 
2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 
afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

Pedicure Beata Visser 
Ge specialiseerd in de 

diabetische en reumatische 
voet- en nagelcorrectie. 

Tel. 06-52461796 /  
023-5715921. 

Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort. Diabetische 

en reumatische voet 
worden vergoed door 

zorgverzekeringen.
.........................................................

Garage te huur. 
De Ruyterstraat, 

€ 120,- per maand. 
Tel. 06-53256274

.........................................................
Nagelstyliste worden?? 
De opleiding tot nagel-

styliste begint met de gratis 
introductie avond bij  
A.B. Nails in Haarlem.  

Schrijf je in via  
www.abnails.nl  

of bel 023-5245005.

ZANDKORRELS
Het beste cadeau voor de 

kerst van 2009 is een 
cadeaubon 

van Salon Belleza Francis! 
Voor meer informatie: 

tel. 06-10063107 / 
www.salonbellezafrancis.nl
.........................................................

Greet Vastenhouw 
60 jaar. 

Lieve mam en oma, nog 
vele jaren samen met paps. 

Jerry, Hannah, Nina, 
Wendy en Wouter

.........................................................
Ziek of verslaafd en hebt u 

genezing  en vrijheid 
nodig?  

Wonderen gebeuren 
nog steeds, ga naar: 

www.gebedzandvoort.nl
 ........................................................

Onze muziekjuf 
wordt lekker 60 jaar. 

Fijne dag en blijf 
nog lang bij ons. 

Groep 1 en 2 Beatrixschool
.........................................................

Een stralend witte 
lach in 14 dagen. 

Tandenbleken 
op de veilige manier van 

de tandarts. Maar dan wel 
een stuk voordeliger! 
Nu 199,- Lucienne’s 

Schoonheids- en 
Massagesalon. 

Voor info: 06-23972853.
.........................................................

Het kind Jezus is geboren, 
de Zoon van God is ons  

gegeven. Gods ogen gaan 
over Zandvoort om de  
mensen te helpen die  

Hem zoeken.  
Meer info? mail:  

info@gebedzandvoort.nl
.........................................................

Te koop: 
imperiaal met skihouder 

(afsluitbaar). 
Prijs: € 40,-. 
Tel. 5715199

.........................................................

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

HAIRSTUDIO 
SERENAY

Wenst iedereen 
fijne kerstdagen en 

een goed gekapt 
2010

Suna, Evsen en Sharina

Tolweg 20, 2042 EL Zandvoort
Tel.: 023-5712231

De medewerkers van Confet’ti 
wensen u prettige feestdagen 

en een voorspoedig 2010
Haltestraat 11  - 023- 571 54 73

Wenst u fijne feestdagen
en een heldere blik in 2010

Grote Krocht 20a Zandvoort Tel.: 023 – 571 4395

Wenst u heel fijne 
Kerstdagen

Dat Oomstee naam maakt 
in de vaderlandse jazz scene 
blijkt steeds meer. Ne der-
landse topmusici zijn steeds 
vaker bereid om op de vrij-



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 
Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 61A

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  
Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 
Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 
Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Oudejaars-
avond zijn 
wij open v.a. 
21.00 uur 

tot in de
 late uurtjes!

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding voor de maand december:
Tapijt: Desso Bouquette van € 164,-- nu voor € 139,--
 Desso Twister van € 159,-- nu voor € 139,--

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxaflex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

Haltestraat 48
2042 LN Zandvoort
023-5733092
www.chocoladehuiswillemsen.nl

200 gram 
slagroom truffels 
€ 5,75

Chocoladehuis Willemsen

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Alle kerstartikelen
50% korting

Alles voor in en om het huis.
Pashouders 5% korting.

 Hele maand december voor Pashouders:
Malse ierse runder 

braadlappen  
kilo € 9,95

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Vacherin de Mont d’Or
aroma van sparrenschors

100 gram € 1,98

tegOeDbOn 
VOOr 1 grAtiS 

ZANDKORREL

bestel nu de ZandvoortPas 2010

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Plony’s
Haarwinkel

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

Ski & Mountain Team kussen
van Rivièra Maison

tweede: 25% korting!
Pashouders 5% korting op alle artikelen

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Voor Pashouders:
“Onze malse biefstuk met garnituren voor € 15,25 i.p.v. € 17,25”
1e kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn we gesloten
Wij wensen iedereen fijne feestdagen

Top 3!
3 x 100 gram vleeswaren
 Snijworst +
   Gebraden gehakt +
      Rauwe ham

€ 3,25

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Voor ZandvoortPas houders
gedurende de gehele maand december:

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

10% korting 
op alle artikelen!

GRATIS GLAS WIJN
bij ons Menu van de Maand

Boulevard Paulus Loot, pav. 5
www.tfaz.nl   /  023-5716119

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

raveer een keer

 

Voor al uw graveerwerk.
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

  10% korting 
voor pashouders.

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Op vertoon van de pas geen  
afmeldkosten bij APK Keuring

Alle reeds bestelde ZandvoortPassen 
worden voor 1 januari 2010 verstuurd.
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Leuk voor de thuisblijvers in de kerstvakantie. Sinds 2006 

was het niet meer toegestaan om games uit te lenen maar 

vanaf juni van dit jaar zijn er nieuwe afspraken gemaakt 

die het lenen weer mogelijk maakt. Bibliotheek Duinrand 

is enthousiast begonnen met het opbouwen van een col-

lectie games voor de Wii en DS. 

Games lenen bij de bibliotheek

                              Jozef Bluijs

beurt ieder ook twee kinderen kregen. Bluijs is trots op al 
zijn kleinkinderen, maar het was toch extra feest toen klein-
dochter Wietske onlangs haar bul als bachelor industrieel 
ontwerper aan de TU in Delft in ontvangst mocht nemen.

Over hobby’s en inzet als vrijwilliger kan Jozef veel vertellen. 
Al voor de oorlog voetbalde hij als pupil bij TZB en als lid van 
de Katholieke Arbeidersjeugd was hij betrokken bij de her-
oprichting van deze club. Een van zijn broers was oprichter 
van de padvinderij St. Willibrordus en Jozef heeft hierdoor 
vele kampen meegemaakt, onder andere als kok. Hij is veer-
tien jaar penningmeester geweest van het  Genootschap 
Oud Zandvoort. Na een oproep in de krant door de heren 

Wagenaar en Steen om een modelbouwclub te starten, 
werd 32 jaar geleden de Zandvoortse Bomschuit 

Bouwclub opgericht. Zeer bijzonder is het 
feit dat Jozef al vanaf het eerste uur 

voorzitter van deze club is, vermoe-
delijk wel een record. “Wij zijn bo-

ven op de zolder van het huidige 
museum begonnen en via aller-
lei omzwervingen circa 13 jaar 
geleden in De Tol terecht geko-
men.” Thans buigen zich iedere 
dinsdagavond 3 vrouwen en 15 
mannen over onder andere de 

totstandkoming van fraaie, zeer 
bewerkelijke bomschuiten, waarvan 

onder meer de boot in de Protestantse 
kerk en die in de hal van het gemeente-

huis een goed voorbeeld zijn. 

 Een activiteit, die de zeer jeugdig ogende Bluijs ook 
nog steeds en al vanaf 1952 met verve beoefent, is het telen 
van duinaardappelen. “Ik kwam daar toen als jongste en ben 
inmiddels de oudste teler. Wij zijn eerst in de zuidduinen be-
gonnen doch zitten nu al jaren in noord. Ik meet jaarlijks de 
oppervlakte uit, voordat wij half maart met ploegen en maai-
en beginnen. Eind april begin mei wordt gepoot waarna half 
augustus het rooien plaatsvindt”, aldus de ook in de onlangs 
verschenen documentaire van Thys Ockersen figurerende 
Bluijs. Bijzonder is toch dat bij de aardappelteelt nog steeds 
wordt gewerkt met oude oppervlakte- en inhoudsmaten, zo-
als de roede, circa 14 m2  die officieel al in 1937 is afgeschaft, en 
het mud 70 kilo aardappelen. Een buitengewoon informatief 
onderhoud was het met de dorpsgenoot van deze week.

Dorpsgenoten

Het gezin woonde naast de zaak op nummer 3, waar nu een 
bloemenzaak is gevestigd. Jozef: “Mijn vader werkte eerst 
bij mijn oom, die in Haarlem visboer was, maar naderhand 
heeft hij het café overgenomen.” De oorlog ging ook aan 
de familie Bluijs, waarvan de stamboom terug gaat tot het 
jaar 1600, niet ongemerkt voorbij. “Van december 1942 
tot mei 1945 zijn wij geëvacueerd geweest naar 
Oude Pekela in Groningen, waar het gezin 
wel verspreid werd: vader en moeder met 
twee kinderen op een adres, oma naar 
Veendam, mijn oudste broer was on-
dergedoken, een andere broer was 
in Duitsland tewerkgesteld, terwijl 
ik met nog twee andere broers 
bij een boer in Oude Pekela was 
ondergebracht. Wij werkten veel 
mee op het land en hoewel ik ook 
in Winschoten naar de ambachts-
school ging, tot ‘Dolle Dinsdag’, zijn 
het helaas verloren schooljaren ge-
weest”, herinnert hij zich. Na door de 
Polen bevrijd te zijn, keerde de familie 
terug naar Zandvoort waar de Buureweg de 
grens van het mijnenveld bleek te zijn.

Jozef ging in eerste instantie werken bij wederopbouwpro-
jecten in Nijmegen, Arnhem en Limburg, doch werd eind 
jaren veertig ingezet als installatie- en elektromonteur bij de 
wederopbouw van het boulevardgebied. Later kwam hij bij 
een werkgever in het Gooi terecht waar hij vele jaren heeft 
gewerkt, maar uiteindelijk werd hij met heel veel plezier 
tot aan zijn vervroegde pensionering conciërge bij de Kievit 
Mavo.

Tot zijn 28e jaar woonde Jozef thuis, maar daar kwam in 1957 
een eind aan toen hij in het huwelijk trad met Elsa Thoolen, 
de in 2002 overleden dochter van een bollenboer. Het paar 
werd verblijd met twee dochters, Linda en Conny, die op hun 

Jozef Bluijs

door Erna Meijer

Een toepasselijker naam dan Jozef kun je rondom deze 
feestdagen voor onze wekelijkse dorpsgenoot niet beden-
ken! Jozef Bluijs is een echte Zandvoorter, geboren in 1929 
uit een keurig en gezellig katholiek nest met acht kinderen.  
Zijn oma was Jans de Kraai, die op de Buureweg 5 het nog 
steeds bestaande café Bluijs exploiteerde.

Het leengeld voor de games 
bedraagt € 2,00 per game 
per week, een reservering 
kost € 0,50. In de kerstva-
kantie is het weer 3 halen 2 
betalen voor cd’s en dvd’s en  
dat geldt nu ook voor de 
games. In de bibliotheek 

Zandvoort staat ook een Wii 
speler, dus wie eens wil pro-
beren hoe je kunt tennissen, 
bowlen of een andere sport 
beoefenen op een beeld-
scherm is van harte wel-
kom op de Prinsesseweg 34, 
Zandvoort. 

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK
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In januari en februari 2010 gaat Confet’ti 
een kleine verbouwing doorvoeren van 11 januari 

tot ± 4 maart.
Tijdens deze verbouwing is ons pand gesloten maar 
gaat de verkoop door aan de overzijde bij

Tot eind december ontvangen wij nog steeds leuke 
nieuwe artikelen. In deze periode hebben wij tevens 
diverse grandioze aanbiedingen en kortingen tot 50%.

Bij elke besteding van 25 euro
ontvangt u een kadobon van VIJF euro.

Spaar deze bonnen!!!

U kunt deze kadobonnen gebruiken in de maanden 
januari en februari 2010 als korting op uw aankoop 

bij ”EMOTION BY ESPRIT”
Haltestraat 10 A en B

Tel: 023-57 138 80
www.confet-ti.nl

Haltestraat 11,  2042 LJ  Zandvoort
Tel: 023-57 154 73

Wij wensen u prettige feestdagen
en een heel gelukkig nieuw jaar

Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERK

 

 

 

 

Seniorenmenu: € 7,00 
Ma 14-09-09  Gebakken tartaar met gebakken aardappelen en spinazie 

Di 15-09-09  Kibbeling met frites, sla en sausjes 

Wo 16-09-09  Macaroni met een gebakken ei 

Do 17-09-09 Andijvie stamppot met een bal gehakt 

Vr 18-09-09  Vissticks met frites, doperwten en wortelen 

Za 19-09-09  Nasischotel met 1 stokje saté en een gebakken ei 

Zo 20-09-09  Kippotje met frites en sla 

Ma 21-09-09  Gebakken lever met aardappelpuree en rode kool 

Di 22-09-09  Scholfilet met gebakken aardappelen en wortelen 

Wo 23-09-09 Hutspot met warme worst en gebakken spek 

Do 24-09-09  Schnitzel met frites en witlof 

Vr 25-09-09 Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool 

Za 26-09-09  Kippenbout met frites en sla 

Zo 27-09-09  Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool 

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en 
17.30 uur.  U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken 
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje 
gratis. 

Brasserie restaurant Harocamo 

Kerkstraat 14  |  023-5712102 

Brasserie restaurant Harocamo - Kerkstraat 14 

Sandra, Robert en medewerkers 
van Harocamo wensen u 

fijne kerstdagen en een smakelijk 2010

Wij verzorgen en bezorgen ook 

rondom  de feestdagen uw 

bittergarnituur - visschotels - salades enz.

Bel en bestel! 023-5712102

Voor 2e kerstdag zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar, ook à la carte mogelijk.

Reserveer snel.

Eerste kerstdag gesloten

Wilt u gebruik maken of informatie hebben over ons seniorenmenu  
kunt u contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer  

of kijken op www.harocamo.nl. 

www.sportinzandvoort.nl

 Wo. Do. Vr. Za. 

Weer

Temperatuur

Max 2-3 2 4-5 4

Min 0 -1 1 0

Zon 30% 15% 30% 30%

Neerslag 20% 50% 30% 20%  

Wind zzw. 4 zzo. 4 wzw. 4-5 z. 4

Juist tijdens Kerst 
een dooisfeertje 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Het Nederlandse sneeuw-
klimaat is duidelijk ver-
anderd in de afgelopen 
vijf jaar. Er valt gewoon-
weg veel meer sneeuw in 
korte tijd. Dat kunnen we 
nu wel concluderen na de 
diverse ‘sneeuwbommen’ 
in Nederland sinds maart 
2005. Richting Gouda bij-
voorbeeld werd afgelopen 
maandag zelfs 25-30 centi-
meter opgetekend.

We mogen trouwens van ge-
luk spreken dat het ‘sneeuw-
bacchanaal’ zich op zondag 
voordeed en niet op een dag 
als maandag. Dan lag gans 
Nederland op z’n gat en wa-
ren er nog serieuzere proble-
men geweest op de wegen. 
Wellicht was het precair ge-
weest dan her en der. 

Na de sneeuw van maan-
dagavond en deels dinsdag 
is het nu wat rustiger aan 
het sneeuwfront. We hou-
den het kwakkelweer nog 
even vast, maar we zien het 
kwik geleidelijk toch wat 
oplopen. 

Vooral op donderdag, de 
dag voor Kerst, kan er nog 

een keer neerslag van be-
tekenis vallen. Sneeuw 
waarschijnlijk deels nog, 
maar het lijkt steeds dui-
delijker te worden dat juist 
vlak voor Kerst een (tradi-
tionele) verzachting wordt 
doorgevoerd. Misschien 
valt er trouwens ook natte 
sneeuw of gewoon ordi-
naire regen zelfs. Die ver-
zachting juist vlak voor, of 
tijdens Kerstmis wordt in 
Duitsland ook wel Weih-
nachts tauwetter genoemd. 

Het lijdt amper twijfel 
dat het met Kerst op de 
meeste plaatsen nog wel 
(gebroken) wit ziet, maar 
de kans op echt winterse 
Kerstdagen zal niet groot 
zijn. Toch zal het een wit-
te Kerst zijn in Nederland. 
Waarschijnlijk kunnen we 
nu al zeggen dat 25 en  
26 december vorig jaar 
kouder waren dan het  
duo dit jaar. Tussen Kerst 
en de jaarwisseling komt 
de serieuze verzachting 
niet echt door en blijft 
het nog wel aan de vrij 
kille kant. 

weerman Marc Putto 

Voor velen kan de winter 2009/2010 eigenlijk al niet 
meer stuk. Wat een sneeuw en wat een kou de afge-
lopen dagen! Afgelopen zaterdag bijvoorbeeld, werd 
het niet veel warmer dan -5 graden in Bentveld. In het 
Zandvoortse land lag afgelopen zondag bijna 10 centi-
meter sneeuw. Helaas kwam de dooi genadeloos om de 
hoek kijken die zondagmiddag en avond. Een flink deel 
dooide daarom weer weg helaas. 

      

Tzorg biedt hulp en zorg bij het huishouden. We helpen onze cliënten zo lang mogelijk zelfstandig 
in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. Onze medewerkers bieden hen net dat beetje meer 
betrokkenheid. Juist die persoonlijke aandacht maakt Tzorg een uitstekende thuiszorgverlener!

Ben jij op dit moment werkzaam in de thuiszorg of wil je graag als hulp in de huishouding aan de slag? Bij Tzorg zijn we altijd op zoek naar 
enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Er is altijd wel een baan bij jou in de buurt en je geeft zelf aan hoeveel en wanneer jij wilt werken. 
Werk je nu als thuishulp en wil je samen met jouw cliënten overstappen? Tzorg biedt jullie beiden de mogelijkheid om bij ons te komen werken en hulp 
te ontvangen. Of je dus nu al ergens anders werkzaam bent als hulp in de huishouding, als alfahulp of in de thuiszorg wilt gaan werken, Tzorg is voor 
iedereen de beste keus!

www.tzorg.nl / T 023 557 40 60

Tzorg, de beste keus voor thuiszorgmedewerkers

Medewerkers hulp in de huishouding Zandvoort           
Zorg jij graag voor anderen? Dan zorgen wij graag voor jou!

Tzorg is uitgeroepen tot één van de Beste Werkgevers van Nederland. 
Dat bied je als Tzorg-medewerker vele voordelen. Naast een uitstekend, 
marktconform salaris profiteer je van unieke extra’s die je nergens anders 
in de branche verdient!

• jaarlijkse winstdelingsuitkering;
• werken wanneer het jou uitkomt;
• een baan in de buurt;
• korting op ziektekostenverzekering;
• spaarloonregeling;
• diverse opleidingsmogelijkheden;
• prettige werksfeer;
• deelname fietsplan.
 
Direct solliciteren?
Zie je een vast contract bij Tzorg meteen zitten? Solliciteer dan direct en 
e-mail je motivatie en CV naar m.porienski@tzorg.nl 

Deel mee
in de winst!

wenst u fijne feestdagen
en een goed 2010

***
1 januari 2010

Nieuwjaarsborrel
vanaf 15.00 uur

***
Rob en Helen

Daniëlle en Yvo

Haltestraat 32  |  2042 LN  Zandvoort
www.cafefier.nl
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Een gouden bruidspaar, vijftig jaar getrouwd, is niet uniek. 
Maar dochter Nicole leek het een goed plan om haar ou-
ders, Fred (1936) en Cies (1939) Longayroux-van Staveren, 
eens in het zonnetje te zetten. Vandaar dat wij het echt-
paar opzochten voor een kennismaking.

Woensdag 16 december organiseerde het Anbo-koor Voor 
Anker een uniek kerstconcert voor vele liefhebbers. Een 
volle zaal in gebouw De Krocht zorgde voor een zeer gezel-
lige kerstinloop waarin de leden van de Zandvoortse zang-
vereniging hun kunnen lieten horen en zien. 

Met de gezellige Sinterklaasochtend nog in gedachten, 
was het afgelopen week tijdens het wekelijkse inlooppunt 
de beurt aan 18 leerlingen van de Oranje Nassauschool. Zij 
verzorgden o.l.v. Maaike Cappel een kerstoptreden.  

door Agaath de Goede

Fred leerde Cies kennen op 
een kerstfeest van de mid-
denstandsvereniging en 
heeft met haar gedanst. Toen 
hij op een gegeven moment 
een danspartner nodig had 
om af te dansen bij dans-
school Martin in Haarlem, 
dacht hij gelijk aan die ont-
moeting en belde haar op. 
Zij hield de boot af en zei: 
“Dat mag ik niet van mijn 
moeder”, zij was pas 16 jaar. 
Maar na diverse telefonische 
pogingen, vroeg haar moe-

Kerstmusicals te over in 
deze periode van het jaar. 
Elke school heeft er wel één 
op het programma staan. 
Zo ook de leerlingen van de 
Oranje Nassauschool. In een 
speciaal optreden in de bieb 
was het originele kerstver-
haal in een iets moderner 
jasje gestoken. Opmerkingen 
als: ‘krijg nou wat’ en ‘ze 
verzieken de boel’ zijn echt 
van deze tijd. De leerlingen 
speelden frank en vrij. Vooral 
Herodes, de heldhaftige ko-

Al 50 jaar een ‘gouden’ stel

Uniek kerstconcert van Anbo koor 

Kerstmusical in bibliotheek

der wie toch steeds aan de 
telefoon hing en toen heeft 
ze het verteld. “Nou dan ga 
je toch”, was de reactie. “O, 
maar ik heb ook geen jurk”, 
was toen het volgende pro-
bleem. Oplossing was een 
jurk van de zuster van Fred, 
die even vermaakt moest 
worden. Zo werd deze gele-
genheidsdanspartner een 
partner voor het leven. 

Hun trouwdag kent twee 
data: voor de burgerlijke 
stand 17 december en voor 
de kerk 26 december 1959. 

seniorenpagina
Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Het gouden bruidspaar Longayroux

Anbo koor in De Krocht

In die tijd moest er hard ge-
werkt worden en een winkel 
sluiten gebeurde niet zo-
maar. Dus voor de wet even 
tussendoor een half uurtje 
vrijmaken. Er was nog niet 
zoveel geld en ja met kerst 
is de kerk mooi versierd, 
dus kerkelijk huwelijk op 2e 
kerstdag. Zodoende is dit 
hun officieële trouwdag.

De naam Longayroux is 
niet echt een Zandvoortse 
naam, maar de ouders van 
Fred zijn wel echt bekende 
Zandvoorters. Zij hebben 
tussen 1940 en 1973 een 
winkel gehad in glas, por-
selein en aardewerk onder 
de naam Hoying, aan het 
Raadhuisplein. Aangezien 
Fred en zijn vrouw, bekend 
van bakkerij Van Staveren 
aan de Zeestraat, beiden 
wisten dat op Zandvoort 
ook zondags de winkels open 
zijn, kozen zij er voor om hun 
heil buiten Zandvoort te 
zoeken. Zij vertrokken naar 
Enkhuizen, waar zij van ’71 tot 
’79 ook een winkel hadden 
in glas, porselein en aarde-
werk. Fred bleef nog enkele 
jaren als inkoper bij de zaak 
betrokken en nadat de kinde-
ren hun school hadden afge-
maakt, kwam het echtpaar 

Zingen is gezond en brengt 
veel plezier. Vooral als dat zo 
goed wordt gewaardeerd. 

Het koor stond onder lei-
ding van dirigent Wim de 
Vries, met medewerking 
van piano-virtuoos Theo 
Wijnen. Solisten als Martha 
Koper en Wim de Vries sta-
len de show en kregen 
terecht een ovationeel ap-
plaus. Met natuurlijk de 
vertolking van geestelijke 

29 jaar geleden terug naar 
Zandvoort. Sindsdien wo-
nen zij aan de Tolweg. Fred 
ging aan de slag bij de firma 
Blokker en reisde als inkoper 
heel wat af. Tegenwoordig 
genieten ze van hun vier 
kinderen met partners, 15 
kleinkinderen en ondertus-
sen 4 achterkleinkinderen. Zij 
wonen heerlijk naar hun zin 
in een leuke buurt. De sociale 
controle is groot, met een na-
men- en telefoonlijst voor als 
er iets aan de hand is. Ook is 
er het gebruik om de zondag 
na Nieuwjaarsdag een geza-
menlijk borreluurtje bij één 
van hen te houden. 

Vervelen doen Fred en Cies 
zich absoluut niet, zowel 
gezamenlijke als aparte 
hobby’s houden hun huwe-
lijk fris. Fietsen, tennissen 
en golfen op sportief ge-
bied. Fred tekent, schildert, 
bewerkt graag foto’s en Cies 
volgt een eeuwig durende 
studie Frans, “omdat het zo 
gezellig is”. Dat brengt ons 
op de vraag waar de vakan-
ties meestal worden doorge-
bracht: Frankrijk. Er heerlijk 
op uit met de caravan. Zo 
lang het nog kan genieten 
ze met volle teugen van het 
leven. 

Het was een plezierig en 
vooral muzikaal geslaagd 
optreden.

 

en algemene kerstliederen 
zette het koor de toon en 
wist daarmee ook de aan-
wezigen aan te zetten tot 
enthousiast meezingen. 
Een muzikale middag die 
vooral bedoeld was voor de 
oudere leeftijdgenoten van 
Zandvoort. Ze straalden het 
allemaal uit, die koorleden. 

ning, liet zich niet zomaar 
van de troon stoten en speel-
de zijn rol met verve. Het pu-
bliek kon af en toe een lach 
niet onderdrukken, ondanks 
de ernst van het verhaal. 

Elke woensdag van 10.00 
tot 12.00 uur zijn zelfstandig 
wonende senioren welkom 
in de expositieruimte van de 
Openbare Bibliotheek om, 
onder het genot van een 
kopje koffie, leeftijdsgenoten 
te kunnen ontmoeten. 

Locatie Noord
Wijksteunpunt
Zandvoort Noord

Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30 

2010 bij Pluspunt
Bewegen
YogActive

Donderdag 13:30 -15:00 uur,  20:30 - 22:00 uur
21 januari - 1 april

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 - 12:00 uur,     8 januari - 1 april

Salsa!
Maandag 21:00 - 22:00 uur,   4 januari - 15 maart

Computercursussen
Digitale Fotobewerking

Donderdag 20:00 - 22:00 uur,     4 februari - 18 maart

Website bouwen en onderhouden
Woensdag 20:00 - 22:00 uur,    3 februari - 17 maart

Senioren Computercursussen
Dinsdag of donderdag ochtend

Snuffel - Basis of Vervolgcursus,  Datum op aanvraag

Kinderen
Schermen 8 – 11 jaar

Woensdag 16:00 - 17:00 uur,     20 januari - 14 april

Typevaardigheid 8 – 12 jaar
Vrijdag 16:00 - 17:50 uur,      22 januari - 23 april

Koeking 4 Kids
Donderdag 15:30 - 17:30 uur,    14 januari - 18 februari

Timmerclub
Vrijdag 17:00 - 18:30 uur,      22 januari - 16 april

Creatief
Boetseren of beeldhouwen

Donderdag 19:30 - 22:00 uur,     21 januari - 15 april

Open Atelier, schetsen en tekenen
Dinsdag 13:00 - 15:30 uur,     19 januari - 13 april

Aquarelleren
Dinsdag 9:00 - 11:30 uur,      19 januari - 13 april

Zelf kleding maken
Dinsdag 20:00 - 22:00 uur,      2 februari - 13 april

Talen
Spaans

Woensdag  19:00 - 20:30 uur
                 20:30 - 22:00 uur

20 januari - 14 april

Frans
Donderdag 15:30 - 17:00 uur,     21 januari - 1 april

Engels Beginners
Donderdag 13:00 - 14:30 uur,     21 januari - 14 april

Schrijven
Woensdag 9:30 - 11:30 uur,      3 februari - 14 april

Voor meer informatie of inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl

023-57 40 330

Zonder Pardon

Het zesde avondvullende programma van Theo Maassen 
zie je dit jaar niet in het theater, niet op de televisie, maar 
in de bioscoop. Zonder Pardon is een schaamteloze en hila-
rische tirade over de tegenwoordige tijd. Maassen ijsbeert 
over   het   podium   en
denkt  hardop na 
over zijn leven, over 
Nederland, over de we-
reld en de mensheid in 
het algemeen. Door 
zijn gitzwarte hu-
mor en zelfspot blijft 
hij de wanhoop een 
stap voor. Anderhalf 
uur lang sleept hij 
de toeschouwer 
meedogenloos mee. 
Voor de registratie 
werden maar liefst 
tien camera’s ge-
bruikt. 

Wij zijn van 27 december 2009 tot
nader aan te kondigen datum gesloten.

Wij wensen u een voorspoedig,
gezond en groeizaam 2010.

Van Stolbergweg 1 -  Tel. 57 170 93

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 – 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 – 4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 – 1448 2685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl
uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon De RIKI stichting stelt al enkele jaren kerstpakketten be-
schikbaar voor de bewoners van het Huis in de Duinen 
(HiD). De pakketten werden ook dit jaar weer door (25) leer-
lingen van groep 8 van de Nicolaasschool rondgebracht. 

Het is alweer het derde 
jaar dat leerlingen van de 
Nicolaasschool dit doen. Het 
contact wordt niet alleen 
door de ouderen op prijs ge-
steld, maar ook de jongeren 
hebben er veel plezier in. Vaak 

Jong ontmoet oud 
of oud ontmoet jong

Herodes, de heldhaftige koning

hebben ze het over “die lieve 
oude mensen”. In ieder geval 
was het weer oergezellig tij-
dens het rondbrengen van de 
pakketten en een fantastisch 
gezicht om de blije gezichten 
te zien van de ontvangers.

De kerstpakketten werden rondgebracht



Prettige Kerstdagen

www.musicstore.nl - Kerkstraat 8, Zandvoort.

Music Store Zandvoort 
voor al uw kerstcadeaus
U kunt bij ons terecht voor o.a.:

Games & Accessoires , Dvd’s , Blu-ray’s , 
Cd’s , Gifts for 2 , diverse geschenkkaarten , 
T-shirts , Merchandising en nog veel meer!

Wij helpen u graag als u vragen heeft 
& bestellen doen wij ook!

Wij wensen u fijne Kerstdagen
en een heel goed 2010

Music Store... 
DE Entertainmentwinkel 

van Nederland

Uw sloggi dealer

Haltestraat 55  •  2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39  •  Ook zondags geopend

Wij wensen iedereen 
prettige Kerstdagen en 

een gelukkig en gezond 2010

RUSSISCH EI
HUZARENSALADE

DIVERSE VIS SALADES
AARDAPPELSALADE
WALDORFSALADE
PARTY HAPJES.

EENVOUDIGE HAPJES 60 VOOR 45,=
LUXE HAPJES  60 VOOR 75=
SALADES V.A  5,=  P.P
BESTELLEN VOOR OUD EN NIEUW 
TOT 30 DEC

VOOR INFO EN BESTELLING 
BELT U :06-47358357
EMAIL: SALADESERVICE@HOTMAIL.COM
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SALADE SERVICE

AANBEVOLEN DOOR

Wij bedanken al onze klanten voor de positieve respons 
het afgelopen jaar, wensen iedereen gezellige feestdagen en

een gezond, gelukkig en welvarend 2010 !
www.mobiele-poets-centrale.nl/ info@mobiele-poets-centrale.nl/

023-8880275/ 06-42452535/ Potgieterstraat 13,  Zandvoort   

Ter introductie van onze nieuwe
collega geven wij 50% korting
op alle acryl behandelingen.
Nieuwe set French manicure
normaal € 55,-- nu € 27,50 !
Nieuwe set naturel
normaal € 42,50 nu € 21,25!

                   jaar     ervaring

   5

Dames van voor Heren van voor

1. Bovenlip € 30,- € 25,- 1. Oren/neus € 30,- € 20,-
2. Kin € 35,- € 25,- 2. Wenkbrauwen tussen € 25,- € 15,-
3. Oksels € 60,- € 45,- 3. Nek € 65,- € 45,-
4. Onderarmen € 125,- € 95,- 4. Oksels € 95,- € 75,-
5. Bikinilijn € 75,- € 50,- 5. Borst € 125,- € 100,-
6. Bikinilijn brasil € 125,- € 80,- 6. Rug (tot taille) € 125,- € 112,-
7. Onderbenen € 160,- € 135,- 7. Onderbenen € 275,- € 215,-

Prijzen zijn per behandeling

Bestelt u tijdig uw
feestelijke schotel?
Zie onze website:

www.visschotels.nl 
Wij wensen u fijne feestdagen.
Het team van De Zeemeermin.

Wij zijn met vakantie van 4 t/m 21 januari 2010

De Kaashoek 
wenst u

gezellige en smaakvolle
kerstdagen 

en een gezond
2010

Voor een lekker hapje zit u
bij de Kaashoek altijd goed

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

Voor de mooiste Kerst 
lingerie A t/m E cup

Herfst/wintercollectie:
Nu 20% t/m 50 % korting!

Tot gauw op de Grote Krocht 20B.

NIEUW
1/16

Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

Wij wensen al onze klanten 
fijne feestdagen en een 

goedlopend 2010!

Tijdens de feestmaand 
december krijgt u bij ons

10% korting op onze nieuwe collectie

Tevens ontvangt u bij elke besteding 
van 25 euro in de maand december 

een kadobon van VIJF euro
Spaar deze bonnen!!!

U kunt deze kadobonnen in de maanden 
januari en februari besteden bij aankoop 

van de nieuwe voorjaarscollectie
dan wel onze grandioze uitverkoop.

”EMOTION By Esprit”
Haltestraat 10A en B
2042 LJ Zandvoort
Tel: 023- 57 138 80
www.confet-ti.nl

Bedden Matrassen Bedden Matrassen Bedden Matrassen Bedden

Dreams & Daytime Woonkado Discovery   
Haltestraat 10 (Jupiter Plaza) • 2042 LM  Zandvoort • 06-49102217                     

• Extra kerstkoopavond woensdag 23 december
• 2e kerstdag open van 12:00 tot 17:00 uur
• Nieuwjaarsdag 01 Januari van 12:00 tot 17:00 uur

Diverse showroommodellen 

Bedden 
50% Korting

Bij aankoop van een Boxspring of ledikant 
uit de nieuwe collectie een dekbedovertrek gratis

Het verkoopteam van 
Dreams & Daytime Woonkado Discovery 

wenst u prettige feestdagen en 
een voorspoedig en gezond 2010

U bent van harte welkom!
Stephanie, Nelly, Roni en Jeannette
Woensdag 23 dec. zijn van 9.00- tot 21.00 uur open en 
donderdag 24 dec. 9.00- tot 16.00 uur en 
donderdag 31 dec. 9.00- tot 16.00 uur.
Zaterdag 2 januari gesloten.

Bij Lavoque Coiffures
Dames + heren •  Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort  •  Tel.: 023 5730172
Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur.
Donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. Op zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur.

Uitnodiging
Wij wensen u een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar

Dynamics introduceert nieuwe folie-kleurtechnieken.

Nieuwsgierig?

Probeer dit uit en profiteer tevens van 10% korting 
in de maand December, die op alle behandelingen 

gegeven wordt bij afgifte van deze advertentie. 

Bel voor een afspraak:  023-5732615. 

Bezoek tevens onze website WWW. DYNAMICS-HAIR-NAILS.NL 

Openingstijden:  
dinsdag, woensdag, vrijdag  09.00-17.30 uur.
zaterdag 08.30-17.00 uur
zondag, maandag en donderdag gesloten. 
Donderdag 24 Dec.en 31 Dec. zijn wij de hele dag geopend! 

Dynamics Hair&Nails 
Thorbeckestraat 15 
2042 GL Zandvoort

Wij wensen u vrolijke kerstdagen
en een gelukkig Nieuwjaar



Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 52 - 2009

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 51 en de ver-
dere in week  51 door het college genomen besluiten zijn 52  
vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie 
en op de website. 

Leidraad invorderingsbeleid privaatrechtelijke vorderingen
Op 15 december 2009 is door het College de leidraad invor-
deringsbeleid privaatrechtelijke vorderingen vastgesteld. De 
nieuwe leidraad ligt vanaf 24 december 2009 gedurende zes 
weken ter inzage bij de centrale balie van het Gemeentehuis. 
Deze leidraad is een aanscherping van het huidige beleid 
met het doel om tijdige betalingen van debiteuren met een 
privaatrechtelijke overeenkomst te realiseren. 

Verkiezing Gemeenteraad 2010

REGISTRATIE AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente Zandvoort maakt 
bekend dat, overeenkomstig G 3, lid 5, van de Kieswet, heden 
in het gemeentehuis ter inzage is gelegd de beslissing op 
het verzoek tot registratie van een politieke groepering en de 
aanduiding waarmee deze groepering op de kandidatenlijst 
wil worden vermeld. 

Verkiezing Gemeenteraad 2010
Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidin-
gen van politiek groeperingen en de naam van de gemachtig-
den van deze groeperingen en hun plaatsvervangers.
Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van 
de raad van de gemeente Zandvoort maakt ingevolge artikel 
G 1 / G 2, achtste lid, van de Kieswet bekend dat ten behoeve 
van deze verkiezing de volgende aanduidingen van politieke 
groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden 
van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende 
personen zijn aangewezen:

 Aanduiding Gemachtigde Plaatsvervanger

 Sociaal Zandvoort W.O. Paap H.J. Keur

Belastingverordeningen 2010 vastgesteld
In de vergadering van 8 december 2009 heeft de gemeen-
teraad van Zandvoort de volgende belastingverordeningen, 
inclusief toelichting en eventuele tarieventabel, vastgesteld.
 
- Verordening begraafplaatsrechten 2010
- Verordening begraafplaatsrechten dierenbegraafplaats 2010
- Verordening brandweerrechten 2010
- Verordening hondenbelasting 2010
- Verordening leges 2010
- Verordening marktgeld 2010 
- Verordening onroerende-zaakbelastingen 2010
- Verordening precariobelasting 2010 
- Verordening rioolheffing 2010
- Verordening reinigingsheffingen 2010
- Verordening toeristenbelasting nachtverblijf 2010
- Verordening toeristenbelasting dagverblijf 2010
- Verordening forensenbelasting 2010
 

De verordeningen treden in werking op 1 januari 2010. De wij-
zigingen in de verordeningen betreffen voornamelijk aanpas-
singen in verband met nieuwe tarieven voor het belastingjaar 
2010.

Legesverordening 2009-1 vastgesteld
In de vergadering van 8 december 2009 heeft de gemeente-
raad van Zandvoort de Legesverordening 2009-1 vastgesteld. 
De legesverordening 2009 komt per 1 oktober 2009 te verval-
len. De legesverordening 2009-1 treedt met terugwerkende 
kracht in werking per 1 oktober 2009.

De stukken liggen tijdens reguliere openingstijden kosteloos 
ter inzage bij de centrale balie in het Raadhuis en staan tevens 
op de website. Wanneer u meer wilt weten over één van deze 
verordeningen, kunt u contact opnemen met de medewerkers 
van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, telefoonnum-
mer (023) 512 6050, Postbus 47, 2050 AA Overveen. Bij het 
belastingkantoor kunnen afschriften van de verordeningen 
tegen betaling van leges worden aangevraagd.

Inspraak vrijwilligersnota
In de vergadering van 22 december 2009 heeft het college van 
burgemeester en wethouders van Zandvoort de Zandvoortse 
vrijwilligersnota voor inspraak vrijgegeven. De inspraakperiode 
loopt van 24 december 2009 tot en met 4 februari 2010. Het 
concept van de nota kunt u ophalen bij de Centrale Balie in het 
Raadhuis of inzien op de website.

Volle Kracht Vooruit. Conceptnota vrijwillige inzet 2010-2013
Gemeente Zandvoort waardeert haar vrijwilligers en hecht 
belang aan een goede ondersteuning van vrijwilligers(orga-
nisaties). De doelstelling die de gemeente voor de komende 
vier jaar heeft gesteld is: Een goede en brede vrijwilligerson-
dersteuning en een stijging van het aantal nieuwe, met name 
jonge vrijwilligers. De gemeente wil dit bewerkstelligen door 
het aanbieden van een samenhangend aanbod van promotie, 
informatie, scholing en ondersteuning. Hierbij wordt de ko-
mende jaren ingezet op het ontplooien van activiteiten door 
een vrijwilligerswinkel. Samenwerking tussen de ondersteu-
ningsorganisaties is van belang en waar mogelijk zullen de ac-
tiviteiten met vrijwilligers worden opgezet. Meer informatie of 
vragen: Mw. L. Boeij, beleidsmedewerker Welzijn, 023-5740276 
of l.boeij@zandvoort.nl

Mandaten gemeentesecretaris en afdelingshoofden
Door de burgemeester is besloten om alle afdelingshoofden en 
de gemeentesecretaris te mandateren voor de bevoegdheden 
tot het opschorten of verdagen van besluiten en het besluit 
van 25 augustus 2009 voor het enkel mandateren van het 
afdelingshoofd VH in te trekken.

Door het college van burgemeester en wethouders is besloten 
om het afdelingshoofd VH te mandateren voor de volgende 
bevoegdheden.  
• het opleggen van een last onder bestuursdwang conform 

artikel 5:24 Awb. 
• het toepassen van bestuursdwang zonder voorafgaande 

last conform artikel 5:31 Awb. 
• het beslissen op een aanvraag voor een last onder bestuurs-

dwang conform artikel 5:31a Awb.
• het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten 

conform artikel 5:25 Awb.
• Het aanmanen van de schuldenaar conform artikel 4:112 

Awb.
• Het invorderen bij dwangbevel conform artikel 5:10 Awb.

Bouwverordening Zandvoort 2009
In de vergadering van 8 december 2009 heeft de gemeente-
raad van Zandvoort de nieuwe “bouwverordening Zandvoort 
2009” vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de “bouw-
verordening Zandvoort 2006”. De nieuwe bouwverordening 
treedt acht dagen na deze bekendmaking in werking. De 
nieuwe bouwverordening ligt voor een ieder vier weken ter 
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis van de gemeente 
Zandvoort, Swaluëstraat 2 te Zandvoort en deze staat eveneens 
op onze website. De nieuwe bouwverordening betreft zowel 
de tiende en elfde serie wijzigingen van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. 

Wijziging ophalen huisvuil en inzameling GFT rolemmers
Op 25 december wordt i.v.m. 1e kerstdag geen huisvuil en GFT 
opgehaald. In plaats daarvan wordt het huisvuil en GFT op 
maandag 28 december opgehaald.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen
Zandvoort:
- Schelpenplein 16, uitbreiden van de woning, ingekomen 10 
december 2009, 2009-231Lv.
- Locatie Prinsesseweg en C.Slegersstraat, gedeeltelijk veran-
deren huurappartementen, ingekomen 11 december 2009, 
2009-232Rv.
- Strandweg, plaatsen jaarrond strandpaviljoen (nr.9), ingeko-
men 14 december 2009, 2009-233Rv.
- Boulevard Barnaart, plaatsen seizoensgebonden strandpavil-
joen, ingekomen 14 december 2009, 2009-234Rv
- Boulevard de Favauge, plaatsen seizoensgebonden strand-
paviljoen (nr.11), ingekomen 16 december 2009, 2009-235Rv
- Haltestraat 1, gedeeltelijk vergroten winkelruimte, ingekomen 
17 december 2009, 2009-236Rv.

ONTHEFFING artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens 
om met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen 
voor het: 
plaatsen van een seizoensgebonden strandpaviljoen op het 
perceel Boulevard Barnaart, strandkavel 27 te Zandvoort (bouw-
aanvraagnummer: 2009-214RV).

Voormelde bouwaanvraag met het conceptbesluit ligt met 
ingang van 28 december 2009 gedurende 6 weken ter inzage 
bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de ope-
ningstijden. Gedurende de termijn van de terinzage ligging 
kan een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de 
aanvraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de 
rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 

zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend 
 -  Burgemeester Beeckmanstraat 11, één iep, de boom staat te 
dicht tegen de gevel, zaaknr:2009-7134

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb-
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 
kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen
Zandvoort:
- Boulevard Paulus Loot strandkavel 5, plaatsen van drie containers 
en terrasschotten, verzonden 15 december 2009, 2009-177Rv.
- Locatie Prinsesseweg en C.Slegersstraat, gedeeltelijk ver-
anderen huurappartementen, verzonden 15 december 2009, 
2009-232Rv.
- Oranjestraat 3zw, plaatsen van een aanbouw, verzonden 16 
december 2009, 2009-132Lv.
- Boulevard Barnaart, strandkavel 23, plaatsen jaarrond strand-
paviljoen, verzonden 18 december 2009, 2009-158Rv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 52

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Decemberloterij OVZ, 3e trekking weekprijzen  
(19 december 2009)

 heer/mevrouw     Cadeau Ondernemer

Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht

J. v.d. Bos
J. Roodhart
J. Lip
W. Duyn
W. Post
I. Rothengatter
Heuser
Dammers
A. Toka
E. Roozen Arxhoek
J.P. van Daalen
K. Hendrikse
J. Vink
L. Kramer
H. Herwarth
A. de Blaauw
H. Bos
Pol
M. Hart
Franken
D. Gajo
E. Baanstra
M. Paap
W. Post

Tijdschriften t.w.v. € 15
Notenpakket 
Cadeaubon t.w.v. € 15
Zuivelmandjes 
Rode of witte wijn  
Cadeaubonnen t.w.v. € 20
Cadeaubonnen t.w.v. € 15
Fondue/gourmetschotels voor 4 pers.
2 bioscoopkaartjes 
Fruitmandje
Dames of heren hakken
Bonbons doosje
Waardebon Vichy t.w.v. € 20,00
2 bioscoopkaartjes 
Verwenbon t.w.v. € 15,00
Waardebon t.w.v. € 25,00
Schnitt naar keuze
Cadeaubon t.w.v. € 15
2 kaartjes voor bioscoop
Kilo kaas van Smaaq
Cadeaubon t.w.v. € 10
Chocolade prijs
Cadeaubon t.w.v. € 20
Cadeaubon t.w.v. € 25

Bruna Balkenende
C’est Bon
Blokker
De Kaashoek 
Gall & Gall
Parfumerie Drog. Moerenburg
Vis Culinair
Slagerij Marcel Horneman
Play in Casino
Daniël Groente en Fruit
Shanna’s shoerepair
La Bonbonniere
Zandvoortse Apotheek
Casino Royaal
Koffie Club Zandvoort
Kwekerij van Kleeff
Van Vessem le Patichou
Bloemsierkunst J. & H. Bluijs
Circus Zandvoort
Kaashuis Tromp
Versteege’s ijzerhandel
Chocoladehuis Willemsen
Music store
Albert Heijn

Op woensdag 9 december 2009 heeft de werkgroep be-
stuurskracht het Plan van Aanpak Bestuurskracht geëvalu-
eerd. Zoals afgesproken werd de raad via een brief hierover 
geïnformeerd. 

Volgens de werkgroep zijn 
communicatie en vertrou-
wen de twee kernpunten 
van de evaluatie en daar zal 
in de volgende raadsperi-
ode nadrukkelijk op worden 
ingezet. Het gaat hier om 
de communicatie en het 
vertrouwen tussen raads- 
en commissieleden onder-
ling en die met het college. 
Openheid tussen raad en 
college vindt de werkgroep 
heel belangrijk. 

Om de communicatie en het 
vertrouwen te bevorderen, 

is afgesproken om meer in-
formele contactmomenten 
te organiseren. Genoemd 
worden o.a.: een informeel 
beraad om uitsluitend in-
formatie uit te wisselen over 
actuele en langdurige zaken; 
regelmatig een informeel 
samenzijn voorafgaande 
aan de raadsvergadering, 
bijvoorbeeld in de vorm van 
een gezamenlijke maaltijd; 
periodieke evaluatiege-
sprekken tussen raads- en 
collegeleden. Nieuwe wet-
houderskandidaten dienen 
hiervan op de hoogte te zijn, 

voordat zij als wethouder 
worden aangesteld. Over de 
frequentie ervan zullen nog 
concrete afspraken worden 
gemaakt en tevens is het de 
bedoeling om ook binnen 
het nieuwe college derge-
lijke functionerings- en eva-
luatiegesprekken te houden.

De huidige werkgroep 
Bestuurskracht wil met deze 
brief het traject bestuurs-
kracht voor deze raadsperi-
ode afronden. De besluiten 
zullen worden opgenomen 
in het overdrachtsdocument 
voor de nieuwe raad. De bur-
gemeester zal de voorzitters 
van de politieke partijen be-
naderen om het onderwerp 
bestuurskracht onder de 
aandacht te brengen.

Werkgroep informeert raad 

over bestuurskracht

21
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Accountantskantoor 
 Huppelschoten
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Algemene 
uitvaartbegeleiding Z’voort
Auto Strijder 
Autobedrijf KariMo
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Café Fier
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Confet’ti B.V. 
CSU Cleaning Services West
Dakcentrale
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Emotion By Esprit
Hairstudio Serenay
Harocamo 
Headsigns Kapsalon
Massage bij Rosa
Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer
P. van Kleeff
Pesce Fresco
Pluspunt
Riche aan Zee
Sani-Dump
Slinger Optiek

adverteerders

KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

   17 21       12 6

 16         11 22\5    

 10     21 11\23        

   24           25

   8       15\11      

   15     12\15        

   11 12\21           9

 25           7   

 12           13 

  AA   HJ   AFGJ  
    x   =    
  x   +   +  
  KH   CF   CH  
    -   =    
             
  HJH   AEJ     AAAG  
    +   =    

   17 21         12 6

 16 9 7     11 22\5 4 1

 10 8 2 21 11\23 4 6 8 5

   24 3 1 8 7 5 25  

   8 1 4 3 15\11 3 8  

   15 8 7 12\15 6 7 2  

   11 12\21 3 4 9 1 4 9

 25 2 9 6 8   7 5 2

 12 9 3       13 6 7

 11 x 97 = 1067
         
 x   +   +

 89 - 40 = 49
         
 =   =   =  
 979 + 137 = 1116

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

De oplossing staat onderaan deze pagina

De oplossing staat onderaan deze pagina

Opnieuw puntendeling 
handbalsters

Fitheidstest start van nieuw GALM+ project

Lions dames strijdend ten onder
handbal

sport

basketbal

Ondanks de zeer slechte weersomstandigheden heeft het 
dameshandbalteam van ZSC de uitwedstrijd tegen Leg-
meervogels in Uithoorn toch gespeeld. Het resultaat van 
de wedstrijd was net als bij de laatste thuiswedstrijd een 
gelijkspel, 16-16.

Sportservice Heemstede/Zandvoort, in samenwerking met 
de gemeente Zandvoort, is op zoek naar sportieve enquê-
teurs die mee willen werken om een nieuw GALM+ op po-
ten te zetten. GALM+ is een project om sportief niet actieve 
senioren meer aan het bewegen te krijgen en te houden.

Bijna hadden de dames van The Lions hun laatste tegen-
stander van het jaar, het Haarlemse Onze Gezellen (OG), te 
pakken. Helaas duurde de wedstrijd net een paar minuten 
te lang. Uiteindelijk moest een tevreden coach Richard Ko-
per genoegen nemen met weer een wedstrijd onder de 50 
punten en dus, bijna wetmatig, een verloren ‘pot’.

De eerste helft was hele-
maal voor ZSC. Het team 
van coach Rob Til, dat met 
één wisselspeelsters aan-
trad, beheerste de eerste 
speelhelft volledig en nam 
een dik verdiende 8-10 voor-
sprong met vaak uitstekend 
handbal en snelle acties. Ook 
in de tweede helft een zelf-
de beeld, wat halverwege 
de tweedehelft resulteerde 
in een 15-10 voorsprong. 
Daarna nam Legmeervogels 
het heft volledig in handen 
en scoorde zes doelpun-

Senioren kunnen gedurende 
een periode van anderhalf 
jaar herhaaldelijk hun fitheid 
laten meten (twee keer) en 
aan een bewegingsintroduc-
tieprogramma (12 weken) en 
een vervolgprogramma (30 
weken) deelnemen. Tevens 
worden zij gericht geadvi-
seerd met betrekking tot het 
ondernemen van sportieve 
activiteiten. Sportservice 
Heemstede/Zandvoort en 
de gemeente Zandvoort wil-
len met dit project senioren 

De Zandvoortse dames heb-
ben er werkelijk alles aan ge-
daan om het jaar positief af 
te sluiten. Hun gasten waren 
bijna niet opgewassen tegen 
de strakke zoneverdediging, 
het handelsmerk van Lions. 
In het eerste kwart was het 
Lions dat het spel dicteerde 
en de Haarlemse dames met 
goede afstandsschoten en 
snelle breaks bijkans over-
klaste. Redelijk snel werd een 

ten tegen ZSC maar één. 
Resultaat opnieuw een ge-
lijkspel (16-16) nadat een 
ruime zege binnen bereik 
was. De Zandvoortse doel-
punten werden gemaakt 
door Romena Daniëls (7), 
Laura Koning (3), Lucia v.d. 
Drift en Martine Balk ieder 
2, Asia El Bakkali en Christel 
Gazenbeek scoorden ieder 
een treffer. De eerste vol-
gende wedstrijd wordt ge-
speeld op zaterdagavond 2 
januari in de Korver Sporthal 
om 21.00 uur.    

een breed scala aan sporten 
aanbieden.

Fitheidstest
Deze maand hebben 1200 
Zandvoortse senioren tus-
sen de 65 en 75 jaar een brief 
ontvangen van de gemeente 
Zandvoort waarin ze uitgeno-
digd worden om mee te doen 
aan de GALM fitheidstest 
op 20 februari in de Korver 
Sporthal. De test vormt de 
start van het project en is spe-
ciaal voor 65-plussers ontwik-

voorsprong van 10 punten 
opgebouwd. Die voorsprong 
verdwenen echter als sneeuw 
voor de zon in het tweede 
kwart, omdat voornamelijk 
de passes van de Lions-dames 
niet goed aankwamen en OG 
wat beter met de geboden 
kansen omging.

De passing zou de rest van 
de wedstrijd toch een Zand-
voorts probleem blijken te 

zijn. Kansen op een snelle 
break werden steeds meer 
verkeken door ondoordacht 
gepaste ballen en OG kon 
het spel redelijk gemakkelijk 
weer overnemen. Gaande de 
wedstrijd ontstond hierdoor 
een spannende strijd die 
vaak door het arbitrale duo 
niet echt werd begrepen en 
onnodig veel werd stilgelegd. 
Het derde kwart, vaak een 
kwelling voor bijna alle Lions-
teams, maakte uiteindelijk 
het verschil. Omdat OG in dat 
kwart 2 keer meer de basket 
wist te vinden, konden onze 
plaatsgenoten, wat zij ook 
probeerden, niet meer langs-
zij laat staan er overheen 
komen. De wedstrijd ging 
uiteindelijk verloren met 48-
53. “Toch ben ik tevreden. We 
hebben een goede tegenstan-
der behoorlijk partij gegeven; 
alleen weer die 50 punten 
grens. Het blijft heel apart”, 
aldus Koper na afloop. De 
eerstkomende wedstrijd van 
de dames is op 9 januari in 
de Wibauthal in Amsterdam 
tegen de nummer twee, het 
tweede team van US.

Heren
De Zandvoortse basketbal-

Chatten voor eenzamen tijdens Kerstmis

Lotgenotengroep voor mantelzorgers

Kledingcontainers tijdelijk afgesloten 

Kerstboodschap op radio ZFM

Niet alleen ouderen zijn eenzaam tijdens Kerstmis. Ook zijn 
er veel jongeren die zich eenzaam voelen. Humanitas wil daar 
wat aan doen en heeft de Kerstchat in het leven geroepen.

Tandem, steunpunt mantelzorg start in 2010 in samenwer-
king met Steunpunt OOK in  Zandvoort een lotgenoten-
groep voor mantelzorgers in Zandvoort. Als mantelzorger 
kunt u het gevoel hebben er alleen voor te staan. Niet al-
leen in het verlenen van zorg maar ook in het delen van 
uw ervaringen als mantelzorger. Dit laatste kan in een lot-
genotengroep. 

De inwerpkleppen van de textielcontainers van Stichting 
KICI (Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen) zullen 
van 28 december t/m 4 januari afgesloten zijn. Dit om vuur-
werkschade aan de containers en de kleding te voorkomen. 

“Terwijl anderen aan het 
kerstdiner zitten zijn veel 
mensen eenzaam. Daarom 
zijn we juist tijdens de kerst-
dagen extra online”, zegt 
Paul, een van de vele enthou-
siaste vrijwilligers van het 
Chatproject ‘Het Luisterend 
Oog’ van Humanitas. Tijdens 
de kerstdagen zijn ze extra 
online. Op beide dagen heb-

Een lotgenotengroep be-
staat uit maximaal 8 deel-
nemers, wordt begeleid door 
een speciaal daarvoor opge-
leide (vrijwillige) coach en 
komt eens in de zes weken 
bij elkaar. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname. 

Iedereen die kleding en/of 
schoeisel wil doneren wordt 
dringend verzocht geduren-
de deze periode geen zakken 

Op tweede kerstdag wordt 
vanuit hotel Hoogland het 
actualiteitenprogramma 
Goedemorgen Zandvoort 
van 10.00 tot 12.00 uur 

ben zij sessies tussen 10.00 
en 13.00 uur en tussen 16.00 
en 22.00 uur. Altijd zijn ze 
bereid om een goed gesprek 
met een ieder aan te gaan of 
een luisterend oor te hebben 
voor de problemen.

Iedereen die zijn verhaal 
kwijt wil kan terecht bij het 
Chatproject “Het Luisterend 

Voorafgaand aan deelname 
is een kennismakingsge-
sprek met de mantelzorg-
consulent. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via 
info@tandemzorg.nl of tel. 
023-8910610. Met de deel-
nemers wordt in overleg een 

naast de containers te plaat-
sen, dit veroorzaakt overlast 
en bovendien is natgere-
gende kleding helaas niets 

live uitgezonden. Eén van 
de gasten is burgemees-
ter Niek Meijer. Hebt u ook 
een kerstboodschap dan is 
er nog een plaatsje tussen 

Oog”. Chatten kan elke dag 
met één van de ruim 60 
vrijwilligers. Er wordt jaar-
lijks zo’n 3000 keer gechat. 
Chatten met Humanitas kan 
365 dagen per jaar en is gratis 
en anoniem. 90% van de be-
zoekers van het chatproject 
geeft aan dat ze een goed 
gesprek hebben gevoerd met 
een vrijwilliger die naar ze 
luistert, steunt en meedenkt. 
U kunt via www.hetluisteren-
doog.nl in gesprek komen 
met een van de meer dan 60 
vrijwilligers van Humanitas.

plaats en tijdstip voor de 
bijeenkomsten vastgesteld. 
Kijk voor meer informatie op 
www.tandemzorg.nl.

Indien u uw naaste niet 
alleen kan laten, kunt 
u een vrijwilliger via de 
Plusdienst van Steunpunt 
OOK Zandvoort aanvragen 
die bij uw naaste blijft zodat 
u met een gerust gevoel de 
groep kunt bezoeken. Tevens 
kunt u de belbus van de 
Plusdienst bellen als u pro-
blemen hebt met vervoer 
via tel. 5717373.

meer waard. Vanaf 5 januari 
worden de kleppen open-
gemaakt en zijn gedragen 
kleding en schoenen weer 
zeer welkom. KICI zamelt al 
bijna 35 jaar gebruikt textiel 
en schoeisel in en steunt met 
100% van haar netto-resul-
taat legio goede doelen in 
binnen- en buitenland. 

10.00 en 10.45 uur. Kom ge-
zellig langs. Tevens kunt u 
overdag veel kerstmuziek 
en de winterse top 50 be-
luisteren. 

Sociaal Zandvoort
Studio Total Care
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart 
 Notarissen
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse  Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Kerstactie:
Bloemsierkunst Jef & 
 Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Boudoir Personal Styling
Chocoladehuis Willemsen
Corry’s Kaashoek
Dynamics Hair & Nails
Groenestein & Schouten 
Fin. diensten
Kroon Mode
Lavogue
Mobiele Poets Centrale
Music Store
Rosarito 
Salade Service
Shanna’s Shoe Repair & 
 Leatherwear
Woonkado Discovery 
 Dreams & Daytime 
Zeemeermin, viskar

heren hebben in het laatste 
thuisprogramma dit jaar niet 
aan hoeven te treden. De re-
serves van Onze Gezellen 
waren niet in staat om een 
volledig team op de been te 
brengen. “Het heeft niets met 
de sneeuw en onbegaanbare 
wegen te maken. Ze hadden 
slechts 4 spelers die fit wa-
ren. De wedstrijd moet al-
tijd begonnen worden met 
minimaal 5 spelers. De vijfde 
die mee zou doen, een speler 
die vanuit het eerste team 
gerechtigd was om mee te 
spelen, raakte geblesseerd 
en ze waren kennelijk niet zo 
slim om wat junioren te vra-
gen mee te doen”, was het 
simpele commentaar van 
Lions. Hierdoor hebben de 
Zandvoorters, die voor het 
eerst dit seizoen zouden kun-
nen beschikken over Philip 
Prins en Alain Clark, regle-
mentair met 20-0 gewonnen 
en zijn zij de winterkampioe-
nen van de 3e Rayonklasse. 
De Zandvoortse heren spe-
len net als de dames hun 
eerste wedstrijd van 2010 op 
9 januari in de Amsterdamse 
Wibauthal. Tegenstander is 
dan het op de laatste plaats 
staande US 4.

Sportraad Zandvoort
wenst u heel 

fijne feestdagen en 
een zeer sportief 2010!

Ook in 2010 staat de sportraad klaar 
voor o.a. steun en advies aan sporters 

en sportverenigingen

www.sportinzandvoort.nl

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles 

wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Gevecht om de bal
 

keld door de Rijksuniversiteit 
van Groningen. Er worden 
zaken gemeten als uithou-
dingsvermogen, lenigheid, 
handvaardigheid, reactie-
snelheid en bloeddruk. Bij 
deze test is ook een arts aan-
wezig, die zo nodig medisch 
advies kan geven. 

Enquêteurs 
Sportservice Heemstede/
Zandvoort is op zoek naar 
enquêteurs die in de periode 
van 25 tot 29 januari aan-
staande bij inwoners aan 
huis vragenlijsten willen 
afnemen dan wel willen op-
halen. U krijgt dan een korte 
training en ontvangt een 
kleine onkostenvergoeding 
van € 0,50 per bezocht adres. 

Testleiders
Naast enquêteurs is Sport -
service Heemstede/Zand-
voort voor de afname van 
de fitheidstest op zoek naar 
testleiders. Deze testleiders 
hebben als taak om de deel-
nemers te instrueren en te 
begeleiden bij de verschil-
lende onderdelen tijdens de 
testdag op 20 februari in de 
Korver Sporthal. Er worden 
circa 170 deelnemers ver-
wacht. De testdag duurt 
van 08.30 uur tot plusminus 
16.00 uur. Voorafgaande 
aan de test worden de di-
verse testleiders geïnstru-
eerd. De vergoeding voor 
deze dag bedraagt € 35. 
Voor koffie/thee en brood-
jes wordt gezorgd. 
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Komende vrijdag
50ste Nieuwjaars-
duik in Zandvoort

Burgemeester
blikt terug op
afgelopen jaar
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is op zoek naar
nieuwe leden
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De Mannetjes

…weten het nog niet

‘Wordt het duiken of 
schaatsen op Nieuwjaarsdag?’

Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Appellap 4 stuks           € 5,95

Appelbeignets 4 stuks  € 5,95

Oliebollen 10 stuks     € 6,95

Sneeuwbal                    € 1,95
 

Wij wensen iedereen 

een gezellig uiteinde 

en een goed 2010

Nieuwjaarsreceptie gemeente Zandvoort. 

In de gemeente-advertentie leest u er meer over.

Met nog maar kort te gaan voor de jaarwisseling hebben 

burgemeester Niek Meijer, politieteamchef Jim Gouwen 

en brandweercommandant Sander Boon de Zandvoortse 

bevolking een grote pluim gegeven. Al jaren is het vooral 

tijdens Oud en Nieuw heel erg rustig, feestelijk en ge-

zellig in Zandvoort en daar zijn zij als bevelvoerders erg 

dankbaar voor. “Op een enkel incident na gedragen onze 

inwoners zich voorbeeldig, een grote pluim derhalve”, al-

dus de burgemeester.

Zandvoorter Dennis Schrader en zijn tennismaat Bart 

Hendriks hebben de erkenning gekregen die ze toekomt. 

Afgelopen week mochten zij van het Guinness  World 

Records™ een certiicaat ontvangen waarin hun poging 

erkent wordt als wereldrecord. 

Boon van de brandweer kan 

dat alleen maar beamen. 

“Vorig jaar hebben we zelfs 

met een hele eenheid onze 

collega’s in de regio bij kun-

nen staan. Gewoon omdat 

er zich in het Zandvoortse 

bijna geen calamiteiten 

voordeden”, vult Boon hem 

aan. Als commandant van 

de Mobiele Eenheid (ME) 

nog eens een behoorlijk 

bedrag, want wij mogen u 

een cheque aanbieden van 

€ 5.000”, zeiden de trotse 

Schrader en Hendriks.

Of zij ook in de boeken zul-

len komen is afwachten 

of er na het spektakel bij 

Nieuw Unicum er anderen 

zijn geweest die hun poging 

hebben gebroken en even-

tueel op welk tijdstip dat is 

gebeurd.

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74
Vrijdag koopavond

Met het OOG op 2010 
wensen wij iedereen 

een gelukkig,
gezond en succesvol 

nieuw jaar toe!
Vanaf 4 januari staan wij 
weer graag voor u klaar!

Een voorspoedig en reislustig 

2010 ! 

Bezoek ons op de Vakantiebeurs 

van 13-17 januari 2010 in de 

Jaarbeurs in Utrecht.

Hal 1 standnummer 096.

Bezoekadres: Hogeweg 56 D
2042  GJ Zandvoort 
Tel:023-5712030

Vlnr. Sander Boon, Niek Meijer en Jim Gouwen

Dennis Schrader en Bart Hendriks

Pluim voor Zandvoortse bevolking Erkenning voor 
‘langtennissers’

kan Gouwen een vergelijk 

maken met andere plaatsen 

en regio’s in Noord-Holland: 

“Vaak moeten wij optreden 

in andere streken, maar hier 

nooit. Een goed teken!” Ook 

burgemeester Niek Meijer, 

die nu twee jaarwisselingen 

in Zandvoort heeft meege-

maakt, is zeer te spreken: “De 

sfeer in Zandvoort tijdens 

de nieuwjaarsnacht is al-

tijd goed en wordt zelfs nog 

beter, dat wil ik graag be-

nadrukken. Er wordt op een 

normale manier feestgevierd 

en het is zeer gezellig. Dat is 

de kracht van dit dorp.” 

Uiteraard spreken de hulp-

verleners en handhavers de 

hoop uit dat er ook de ko-

mende jaarwisseling zich 

geen nare dingen voordoen 

en wensen allen een goede 

wisseling en tevens de beste 

wensen voor 2010. Wel wil-

len de drie heren nog even 

benadrukken vooral voor-

zichtig met vuurwerk om 

te gaan. Als de trend van de 

laatste jaren zich voortzet, 

komt hun wens uit en zal het 

in de nacht van donderdag 

op vrijdag weer erg gezel-

lig zijn in heel de gemeente 

Zandvoort.

&

Wensen u een knallend

en super positief 2010

“Natuurlijk gebeuren er wel 

eens wat klein dingetjes 

maar die zijn met een goed 

gesprek en een waarschu-

wing meestal zo opgelost”, 

zegt Gouwen en zijn collega 

Stralend namen zij de oor-

konde in ontvangst. Het 

was tevens de gelegen-

heid om een cheque aan 

de voorzitter van de stich-

ting Vrienden van Nieuw 

Unicum te overhandigen. 

Het geld is door sponsoring 

tijdens de 36 uur tennissen 

afgelopen september opge-

haald en is bedoeld voor de 

jaarlijkse bootvakantie van 

een aantal inwoners van de 

zorginstelling. “Het is ook 

2009
2009
2009
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Nu ik dit schrijf is het jaar 

2009 bijna voorbij. Er ligt er 

nog wat sneeuw in de tuin. De 

straat is één glibberige, grijze 

massa. De regen klettert naar 

beneden. In Nederland kan 

het snel gaan. Zo geloof je nog 

in een heuse Elfstedentocht. 

En zo is het ijs als sneeuw voor 

de zon verdwenen! 

Helaas heb ik ook de eerste 

rotjes weer horen knallen. 

Het hoort bij Oud en Nieuw. 

Echt dol ben ik niet op vuur-

werk. O ja, prachtig als het 

boven zee wordt aangesto-

ken, als ik het van een respec-

tabele afstand kan bekijken. 

In Spanje zijn ze gek op vuur-

werk. Daar heb ik de mooiste 

vuurwerk spektakels in de 

lucht uiteen zien spatten. 

Maar er wordt ook geknald 

bij elke festiviteit. Bij een ope-

ning van een zaak, een iësta 

of een verjaardag. Geen feest 

zonder vuurwerk. Waarom 

ik er een aversie tegen heb 

weet ik niet. Misschien heeft 

het iets met de oorlog te 

maken. Geknal en geknetter 

betekende gevaar. Je moest 

wegschuilen, onder de trap 

of in de kelder. Ik zie nog de 

angst in de ogen van mijn 

moeder als zoiets gebeurde!

Toen zoonlief een jaar of 

zes was, ging hij op nieuw-

jaarsdag op pad. Héél vroeg. 

Afgeschoten rotjes en vuur-

pijlen zoeken. Verbieden 

hielp niet. Ze gingen op stap 

met een groep buurtgenoot-

jes, vriendjes. Misschien heb-

ben de goede raadgevingen 

geholpen? Er is nooit iets ge-

beurd. Gelukkig! Ik was altijd 

blij als het op nieuwjaarsdag 

regende, of sneeuwde, en al 

het vuurwerk doorweekt op 

straat lag. Elk bericht in de 

krant over vuurwerkslacht-

offers vind ik vreselijk! Ook 

deze kinderen hebben waar-

schuwende ouders. Is het 

‘je grenzen verleg-

gen’? Stoerdoenerij? 

Ik weet het niet. Eén 

advies: doe het niet of 

wees uiterst voorzich-

tig. Veilig en gezond 

2010.
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT

Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.

www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM

Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

A LA LA LA LA L T I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L PT I J D   D I R E C T E   H U L P
B I J   OB I J   OB I J   OB I J   OB I J   O V E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E NV E R L I J D E N

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 

~ Verzorging van overledene  

~ Begeleiding voor nabestaanden 

~ Persoonlijke aandacht 

    voor U en Uw dierbare 

Dag en nacht bereikbaar

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

burgerlijke stand
19 DECEMBER - 24 DECEMBER 2009

Geboren:

Jens Paul, zoon van: van den Berg, Jeroen en Bos, Elizabeth 

Martha 

Ondertrouwd: 

Lunstroo, Wouter Rudolf en: Daalhuizen, Bianca Catharina 

Bettina.

Gehuwd:

de Ruijter, Robert Adriaan en: de Croon, Angela.

Overleden:

de Koning geb. Pap, Tine, oud 59 jaar

Nanai, Laszlo Ferenc, oud 73 jaar

Van Vark, Geertruida Alberdina, oud 54 jaar

Dekker, Hendrikje, oud 94 jaar 

DONDERDAG 31 DECEMBER

Protestantse gem. Zandvoort

19.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha

18.00 uur Pastor D. Duijves

VRIJDAG 1 JANUARI 2010

RK Parochie Antonius & Paulus

10.30 uur Pastores D. Duijves en C. van Polvliet

ZONDAG 3 JANUARI 2010

Protestantse gem. Zandvoort

10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha

10.30 uur Pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus

10.30 uur Pastor hr. B. Blans

kerkdiensten 

Ravi Marc is geboren!

Ravi is op 2 december 2009 
keizerlijk ter wereld gekomen 

in hopital de Levante in Benidorm

Diepakh, Diane en Chimène

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

 Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer  •  Plezier
 Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten

 Flemingstraat 55 • 2041 VW  Zandvoort
 T: 023 – 57 40 330 • F: 023-57 16 865 
 info@pluspuntzandvoort.nl • www.pluspuntzandvoort.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut
 Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.
Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

Zorgen voor Zandvoort

De CDA fractie wenst u een 
gezellige jaarwisseling en 

een gelukkig 2010!

Op vrijdag 8 januari 2010 vanaf 20.00 

uur bent u van harte welkom in Hotel 

Hoogland om samen met ons een 

toast uit te brengen op het nieuwe 

jaar.

De fractie van het 

CDA Zandvoort
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Ik ga vliegen.

Ik heb in alle rust ingecheckt op 25 december 
om 03.15 uur voor mijn laatste vlucht, 

en ben door Rieka, kinderen en 
kleinkinderen uitgezwaaid

Joop Brand

Rieka Brand – Schipper

Rinus 
Joop en Jet
 Vera, Fleur
Ron en Loes

Patrijzenstraat  15
2042 CL Zandvoort

Joop is thuis.

De begrafenis zal plaatsvinden op 
woensdag 30 december om 14.00 uur op de Algemene 

begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren.

Een Zandvoortse winkelier is aangehouden voor het wit-

wassen van een groot geldbedrag. De man had een be-

drag van € 180.000 op een rekening in Zwitserland staan 

waarvan de herkomst niet duidelijk is. Een vader en zoon, 

die eerder dit jaar het geld voor de ondernemer hadden 

opgehaald in Zwitserland, pleegden samen met een derde 

man de inbraak.

Ondanks de alarmerende weerberichten stond het vol bij café Koper, waar op kerstavond 

voor de tiende keer de jaarlijkse kerstzang plaatsvond. De muzikale ondersteuning was in 

de vertrouwde handen van Henk Holsteijn (piano) en Louis Schuurman (viool). 

Vrijdagmiddag om 14.00 uur zal het startschot worden ge-

geven voor de 50ste Nieuwjaarsduik in Zandvoort. Daarmee 

is de Zandvoortse duik op de eerste dag van het nieuwe 

jaar de oudste in Nederland en tevens een van de grootste.

Er werd uit volle borst gezongen

De duik in 2009

Inbrekers en winkelier 

opgepakt om zwart geld 
Kerstzang op het Kerkplein zeer druk bezocht

50ste Nieuwjaarsduik oudste van het land

De Zandvoorter deed op 5 

december aangifte van een 

inbraak in zijn winkel, waar-

bij een groot geldbedrag zou 

zijn weggenomen. Uit poli-

tieonderzoek bleek dat de in-

braak was gepleegd door drie 

Zandvoorters, een man van 

62, zijn 37 jarige zoon en een 

31 jarige man. Tevens bleek 

dat de winkelier de vader en 

de zoon in maart 2009 naar 

Zwitserland had gestuurd om 

zijn zwarte geld van de bank 

te halen. De mannen haalden 

de € 180.000 naar Nederland 

en kregen € 40.000 als be-

loning. Het resterende be-

drag bewaarde de winkelier 

in zijn winkel. Omdat de 

Zandvoorters dit wisten, heb-

Bij het bekende kerst-

lied ‘Stille Nacht’ speelde 

Schuurman een prachtig 

intro en slot op zijn viool, 

aan de hand van een oor-

spronkelijke partituur die in 

het bezit is van zijn moeder 

die eveneens viool speelde: 

‘Weinachtsfantasien für 

Violine’.

Er werd onder leiding van 

Met een korte maar hele 

koude duik luiden inwoners 

van Zandvoort en verre om-

streken het nieuwe jaar in. 

Onder toeziend oog van vrij-

willigers van de Zandvoortse 

Reddingsbrigade en de 

KNRM storten naar ver-

wachting circa 2000 dui-

kers, na een warming up, 

ben ze de inbraak gepleegd 

om het geld weg te nemen. Bij 

verschillende huiszoekingen 

is € 110.000 aangetroffen en 

in beslag genomen. Naar het 

resterende deel wordt een na-

der onderzoek ingesteld. 

Tegen de winkelier wordt 

proces-verbaal opgemaakt 

ter zake witwassen. Tegen de 

vader en de zoon zal proces-

verbaal worden opgemaakt 

ter zake de inbraak en witwas-

sen. De vierde verdachte heeft 

€ 1500 voor de inbraak gehad. 

Tegen hem wordt proces-ver-

baal opgemaakt ter zake de 

inbraak. Tegen alle vier de ver-

dachten zal een ontneming-

procedure worden opgestart. 

Minoeska Sas zeer goed 

meegezongen en duidelijk 

was te horen, soms zelfs 

te goed, door een aan-

tal erkende leden van het 

Zandvoorts mannenkoor. 

“Zij waren al klaar met ‘Stille 

Nacht’ toen de rest nog bij 

Bethlehem was”, merkte 

een zeer tevreden Maaike 

Koper op. De opbrengst van 

de verkochte tekstboekjes 

zich massaal in de branding. 

Onder hen zal dit jaar ook 

burgemeester Niek Meijer 

meeduiken. Meijer vindt 

dat hij als burgervader van 

Zandvoort niet achter kan 

blijven en wil daarom de 

traditionele vijftigste duik 

aan den lijve ondervinden. 

Hij heeft  aan de organi-

en andere bijdragen was 

dit jaar wat minder, maar 

toch kan er een bedrag 

van € 422,86 overgemaakt 

worden aan de stichting 

Comité Bijzondere Hulp 

Zuid-Kennemerland. De 

glühwein en het kerstbrood 

na aloop werd door ieder-

een smakelijk genuttigd en 

velen bleven het gezellige 

samenzijn nog lang rekken!

satoren Milo Gerritsen en 

Michael Kras beloofd, dat hij 

zich persoonlijk sterk maakt 

voor een nog groter evene-

ment met vooral nog meer 

deelnemers. 

Net als vorig jaar kun-

nen duikers zich laten 

sponsoren en op die ma-

nier geld bijeen brengen 

voor het goede doel. Dit 

jaar zal de Zandvoortse 

Reddingsbrigade verblijd 

worden met een cheque. 

Mede door hun inzet is er 

in 50 jaar tijd nog nooit een 

jaar overgeslagen, zelfs niet 

toen een aantal jaren gele-

den het merendeel van de 

Nieuwjaarsduiken door een 

storm werden afgelast.

Vrijdag is de inschrijfba-

lie bij de locatie Take Five 

aan Zee vanaf 12.30 uur 

geopend. De warming-up 

begint om 13.30 uur en het 

startschot zal om 14.00 uur 

gegeven worden.
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Nog even en het oude jaar wordt weggeschoten. Vuurwerk, geknal en 

spektakel, het hoort erbij. In het hele dorp is het met Oud en Nieuw 

gezellig, druk en levendig. Op Nieuwjaarsdag is er dan een deken van 

rust en hoor je hooguit het geveeg van een bezem in de straat. Helaas 

zijn de opruimers vaak niet de knallers van de avond ervoor. Terwijl 

het logisch is dat vuurwerkontstekers zelf zorgen dat zij geen sporen 

achterlaten. Zo zorgen we samen dat gevaarlijke vuurwerkresten niet 

in handen van spelende kinderen komen. Let er wel goed op dat er 

geen smeulende of brandende resten in de bak gaan. 

De medewerkers van de afdeling Reiniging & Groen wensen u een 

veilige, gezellige jaarwisseling toe en een opgeruimd 2010! Voor meer 

info: 023-5740200.

ZANDVOORT SCHOON!?: knallende opruimactie

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

kerk gekomen voor de spe-

ciale kerstviering. In de kerk 

stond aan de zijkant een 

groot scherm waar de tekst 

en het kerstverhaal op ge-

projecteerd werden zodat 

iedereen alles goed kon 

volgen. Maria en Jozef wa-

ren grote handpoppen die 

met een eenvoudige aan-

passing ook tot een engel 

en koning veranderd kon-

den worden. Vol aandacht 

keken, luisterden of deed 

de jeugd actief mee met  

de poppen van ‘Tante Mies’. 

De muzikale begeleiding 

werd verzorgd door piano, 

dwarsluit en zang. Na af-

loop liepen de kinderen 

met hun meegebrachte 

lantarentjes in optocht  

een rondje langs de kerk. 

Voor de allerkleinste kinde-

ren was er ‘Kindje wiegen’ 

in de Agathakerk op 1ste 

Kerstdag. Groot en klein 

mocht een ‘kunstje voor het 

kindje’ laten zien of muziek 

maken. Albert v. Kouwen 

had voor het eerst het ver-

telstokje van Ria Winnubst 

overgenomen. 

Geld voor het goede doel
Het kamerkoor I Cantatori 

Allegri haalt tijdens het zin-

gen tijdens en rond de Kerst 

geld op voor de stille armen. 

De vrolijke zangers haalden 

dit jaar het mooie bedrag 

op van 1127 euro. Zoals elk 

jaar gaat de opbrengst ook 

nu weer naar de stichting 

Comité Bijzondere Hulp 

Zuid-Kennemerland die de 

minder bedeelden in onze 

maatschappij bij staat. 

Vuurwerk
Vuurwerk is mooi om naar 

te kijken, alleen voor hon-

den en katten is het vaak 

beangstigend. Het beste is 

om angstig gedrag zo veel 

mogelijk te negeren of 

haal bij de dierenarts kal-

meringstabletten. Laat de 

hond op oudejaarsnacht 

voor 22.00 uur aangelijnd 

uit en houd katten in huis 

en zorg dat kattenluik, ra-

men en deuren gesloten 

zijn. Controleer of uw 

huisdier zijn naamkoker-

tje om heeft of zorg dat 

hij is gechipt en geregi-

streerd zodat hij snel en 

gemakkelijk teruggevon-

den kan worden. Koop 

siervuurwerk in plaats 

van knalvuurwerk en ver-

geet ook niet de eerste 

dagen van het nieuwe 

jaar extra voorzichtig te 

zijn met het uitlaten van 

de hond met het oog op 

overgebleven vuurwerk. 

Noteer in alle gevallen 

bij dierenmishandeling 

nauwkeurig de locatie en 

bel met het Meldnummer 

dierenmishandeling: tele-

foon 0900 - 2021210 

Oliebollentocht
Wegens succes op herha-

ling! Op zaterdag 2 janu-

ari is er een gezellige fa-

miliewandeling door de 

duinen onder leiding van 

IVNgidsen die het gebied 

op hun duimpje kennen. 

Na alle feestdagen is een 

gezonde duinwandeling 

in het nieuwe jaar pre-

cies wat je nodig hebt. 

Frisse neuzen halen en 

rode wangen oplopen in 

de winterse duinwereld. 

Ondertussen zijn er voor 

jong en oud leuke verha-

len en kleine opdrachtjes 

in de natuur. Na de wan-

deling gaat de groep nog 

met elkaar het Duincafé 

in voor een warme kop 

chocolademelk met een 

oliebol erbij voor €3,- 

(dit is niet bij de prijs in-

begrepen!). Olie bol len-

tocht, start om 14.00 uur 

bij het bezoekerscentrum 

de Zandwaaier, Overveen. 

Kosten voor de wandeling 

€ 6, -

Trein geblust
Toen een Zandvoortse 

bevoegd opsporings-

ambtenaar (BOA) vorige 

week in de trein op het 

Zandvoortse station stap-

te om naar Leeuwarden 

te reizen, constateerde 

hij rookontwikkeling in 

het compartiment die 

steeds erger werd. Het 

bleek dat onverlaten een 

stapel kranten onder een 

bank in de ik hadden ge-

stoken. Hij bedacht zich 

geen moment, pakte de 

aanwezige brandblusser 

en kon zodoende erger 

voorkomen. De trein ver-

trok met enige vertraging 

en het rijtuig waarin de 

brand woedde, werd in 

Haarlem achter gelaten.

Kerstdiner
Op zijn 50ste verjaar-

dag vroeg de heer 

Faber van hotel Faber, 

Kostverlorenstraat, aan 

iedereen geen cadeaus 

maar geld. Met het geld 

gaf hij op 1e kerstdag 

in zijn hotel een gratis 

diner aan oudere inwo-

ners die geen familie 

hebben of anderszins 

alleen zijn met de kerst. 

Via Thuiszorg, stichting 

Pluspunt, Het Rode Kruis 

en De Zonnebloem zijn 

mensen benaderd voor 

het speciale diner. Het 

was een gezellige mid-

dag en alle aanwezigen 

genoten heerlijk van het 

aangeboden diner.

Kinderkerstvieringen

Er waren veel kinderen 

naar de Protestantse 

Volgende week dinsdag 5 januari wordt de Zandvoorter 

van het Jaar 2009 bekend gemaakt. Burgemeester Niek 

Meijer zal de bekendmaking in de Beach Factory van Sun-

parks Zandvoort aan zee op zich nemen. Voorafgaande aan 

de plechtigheid wordt u vanaf 17.00 uur ontvangen met 

een drankje en een hapje, aangeboden door Sunparks. 

Traditiegetrouw zullen weer veel (sport)verenigingen, in-

stanties en politieke partijen in de komende week hun 

nieuwjaarsreceptie houden. De eerste zal op 2 januari zijn. 

SV Zandvoort ontvangt dan leden, sympathisanten en 

sponsors vanaf 16.00 uur in het clubhuis aan de Duintjes-

veldweg.

Avondje uit tijdens feestelijke bekendmaking

Zandvoorter 
van het jaar

2009

Nieuwjaarsrecepties 2010

Na de bekendmaking staat 

het een ieder vrij om van de 

faciliteiten van Sunparks, zo-

als de midgetgolfbaan en de 

bowling- en kegelbanen, ge-

bruik te maken. Tot 19.00 uur, 

Zondag 3 januari zal het be-

stuur van de Zandvoortse 

Reddingsbrigade haar erele-

den, leden begunstigers en 

belangstellenden in reddings-

post Piet Oud, aan de boule-

vard Barnaart, haar wensen en 

voornemens kenbaar maken. 

U bent tussen 15.00 uur en 

17.00 uur van harte welkom. 

Op dezelfde zondag zal de 

traditionele hockeywedstrijd 

want dan zal chef-kok Ralf 

Peters van Sunparks u uitnodi-

gen om van het schitterende 

buffet gebruik te maken. U 

dient zich daar wel voor aan 

te melden. De kosten aan het 

van de gemeente plaatsvin-

den op het hoofdveld van de 

Zandvoortsche Hockeyclub. 

De wedstrijd, waar moge-

lijk ook burgemeester Niek 

Meijer aan meedoet, begint 

om 14.30 uur.

Maandagavond 4 januari tus-

sen 19.30 en 21.00 uur kunt u 

de burgemeester en de le-

den van het college de hand 

buffet verbonden bedragen 

slechts € 19,50 per couvert, ex-

clusief de drankjes. Er is voor 

een ieder wat wils op het buf-

fet en u kunt gaan zo vaak als 

u wilt. U kunt dus van 5 janu-

ari (met uw hele gezin?) een 

geweldig avondje uit maken 

maar u moet wel snel zijn, er 

zijn nog maar enkele plaatsen 

beschikbaar. U kunt zich nog 

opgeven via de Zandvoortse 

Courant: info@zandvoortse-

courant.nl of 023-5732 752.

schudden en uw beste wen-

sen aanbieden. De gemeente-

lijke nieuwjaarsreceptie is in 

de raadszaal van het raadhuis, 

ingang via de trappen aan het 

Raadhuisplein.

Op woensdag 6 januari zal 

het bestuur van de afdeling 

Zandvoort van de VVD vanaf 

19.30 uur in eethuis café De 

Zandvoorter leden en sym-

pathisanten ontvangen. Het 

CDA doet dat op vrijdag 8 ja-

nuari in hotel Hoogland. Die 

bijeenkomst begint om 20.00 

uur. Ook ANBO Zandvoort 

houdt op 8 januari haar re-

ceptie, van 14.30 tot 16.00 uur 

in het Gemeenschapshuis.

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 
levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:
vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

vrijblijvende offerte!
023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl

Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp

 Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 

Voor al uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Kabel-internet/adsl 

installa  teur helpt bij alle 

PC-PRO BLEMEN. Advies en 

aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend.

 Rep-it, to taal service voor

 computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK.
.........................................................

Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Klussenbedrijf Rico. Voor 

al uw kleine klussen in en 

om het huis. Redelijke prijs. 

Voor info: 06-1423 2051  

ZANDKORRELS
Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 

afspraak, ook ‘s avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................

Het Pakhuis 

een kring  loopwinkel waar 

van alles te koop is! 

Van serviezen en

 glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boeken. 

Kennemerweg 6 Zandvoort 

(voormalige TZB kantine) 

De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 

Info: 06 - 53693409
.........................................................

Beauty en Nailstudio 

Elisabeth Acryl kunst-

nagels € 27,50New 

wimper extensions 

€ 27,50

tel. 06-46005703 (nagels)

of 06-25003145 (schoonh.)

Van Speijkstr. 1/50 

in Zandvoort

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)

Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Kleine Krocht 2

2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

De medewerkers van Confet’ti 
wensen u prettige feestdagen 

en een voorspoedig 2010

Haltestraat 11  - 023- 571 54 73

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK

Bitumineuze dakbedekkingen Goot vernieuwing en reparatie
Pannen daken Koper en zinkwerk
Shingle daken Loodwerkzaamheden
Zinken en koperen daken Hemelwater afvoeren
Dakterrassen Stormschade en onderhoud
Dakisolatie Ook voor uw schilderwerken
Voor al uw voorkomende dakwerkzaamheden
Garantie 10 jaar op materiaal en uitvoering Tel: 023-573 1390
Bel voor vrijblijvende offerte of dakadvies Fax: 023-573 1393

DAK –  LOOD –  EN ZINKWERKAPK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

evenementen agenda

1  50e Nieuwjaarsduik - De oudste van 

Nederland! Bij Take Five, aanvang 13.30 uur

3  Nieuwjaarsreceptie - Zandvoortse 

Reddingsbrigade, reddingspost Piet Oud (Noord), 

 15.00-17.00 uur

3  Nieuwjaarsrace - Circuit Park Zandvoort, 

 aanvang 15.00 uur

3  Jazz café - The Whiskers in café Alex, 

 aanvang 16.30 uur

4  Nieuwjaarsreceptie - Gemeente Zandvoort. 

Raadzaal, 19.00 tot 20.30 uur

5  Zandvoorter van het Jaar - Bekendmaking 

van de Zandvoorter v/h Jaar 2009 in de Beach 

Factory van Sunparks. 17.00- 19.00 uur. 

 Aansluitend mogelijkheid tot buffet

5  Cinema Nostalgie - De muzikale klassieker ‘High 

Society’ in Circus Zandvoort, aanvang 13.00 uur

8  Nieuwjaarsreceptie - ANBO Zandvoort. 

Gemeenschapshuis, 14.30 tot 16.00 uur

10  Nieuwjaarsconcert  - Agatha kerk, 

 aanvang 14.30 uur 

januari

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!
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Burgemeester Niek Meijer

Tijdens de laatste dagen van 2009 kijkt burgemeester Niek 

Meijer met vertrouwen naar de toekomst. “Waar we met 

z’n allen trots op kunnen zijn is de toekomstvisie van de ge-

meente Zandvoort. En die is een gevolg van hard werken in 

het afgelopen jaar. Samen hebben we de schouders eronder 

gezet en samen zijn we heel ver gekomen”, aldus Meijer.

In week 47 stuurde woonstichting De Key aan alle bewonerscommissies en huurders van De Key een brief met een 

oproep om zelf een buurtfeestje te organiseren. De Key beloofde een inanciële tegemoetkoming en voor de drie 

leukste plannen een feestpakket. 

“Ik heb 2009 als intens erva-

ren. Dat heeft ook te maken 

met de energie die in dit dorp 

rondgaat en waar je graag 

deelgenoot van wilt zijn. 

Toch zegt je verstand soms 

nee maar je gevoel ja en dat 

is een spanningsveld waar 

je als bestuurder tegenaan 

loopt. Ik moet dat wel mana-

gen en doseren want op het 

moment dat mijn energiehoe-

veelheid terugloopt, doe ik de 

gemeente te kort. Dat was dit 

jaar wel wat balanceren en 

zoeken maar is wel de lange-

termijnvisie”, blikt hij terug. 

“Er ontstaat op veel fronten 

beweging in de samenleving 

en in de gemeentelijk orga-

nisatie, dat is mooi. We moe-

ten ondernemers trekken die 

gaan voor een concept en die 

Burgemeester heeft vertrouwen in de toekomst

Kerstfeest in Ten Kateplantsoen 

een visie hebben en met hart 

en passie hun bedrijf voeren. 

Je moet ze dus verleiden en 

verlokken om hier naartoe te 

komen. We moeten dus niet 

alleen vanuit de theorie be-

sturen maar ook uit het hart. 

Daarom ben ik ook zo blij dat 

de concept Structuurvisie er 

ligt, die is leidend en die heb ik 

gemist. Hij moet wel bindend 

zijn maar niet knellend.”

Aandacht voor Zandvoort
Meijer is blij met de aandacht 

van andere bestuurslagen voor 

onze gemeente. “Dat is vooral 

te merken aan de provincie 

die binnenkort bekend maakt 

wie van Texel en Zandvoort de 

badplaats van Noord-Holland 

zal worden. Het is het ge-

volg van de daadkracht die 

door Erna Meijer

In deze tijd van het jaar is het onvermijdelijk dat wij in 

deze rubriek aandacht besteden aan de oliebollenkraam 

op het Raadhuisplein. Al 35 jaar bakt Harry, daarbij trouw 

terzijde gestaan door zijn vrouw Joke, de heerlijkste olie-

bollen, rozijnenbollen, berlinerbollen, appelbeignets en 

voor wie iets heel bijzonders wil proeven de overheerlijke 

bollen gevuld met gember of rum-rozijnen! 

Harry is van oorsprong geen 

echte Zandvoorter. Echter al 

op zijn tweede jaar is hij in 

ons dorp komen wonen en 

behoort hiermee toch tot 

de vaste kern gerekend te 

worden. Na jaren als kelner 

en banketbakker gewerkt 

te hebben, kwam hij nota 

bene tijdens een vakantie 

in Benidorm in contact met 

een oliebollenbakker en dat 

leek hem ook wel wat. De 

kneepjes van het vak leerde 

hij in Rotterdam. 

“De eerste jaren in Zand-

voort stond ik een half jaar 

op de boulevard en een half 

jaar in het dorp. Nadat wij 

in 1998 het strandpaviljoen 

‘Maritime’ kochten, werd 

dat teveel en brachten wij 

dat terug naar twee maan-

den rond de jaarwisseling.” 

Daar de jaren toch wel zijn 

gaan tellen en het leven als 

strandpachter hard werken 

is, heeft Faase zijn ‘Maritime’ 

verkocht, 4 januari 2010 is 

de overdracht. Hij laat zich 

positief uit over de nieuwe 

eigenaren, die er een jaar-

rond strandpaviljoen gaan 

exploiteren.

Helemaal niets doen is 

echter niets voor Harry en 

Harry ‘Oliebol’ Faase

zodoende is het de bedoe-

ling dat de fraai ogende 

oliebollenkraam veel vaker 

weer volop in bedrijf zal 

zijn. Harry: “Hoewel ik veel 

vaste klanten heb, verkoop 

je oliebollen door ‘ruiken en 

zien’. Daarnaast is de kwali-

teit van groot belang. Veel 

zaken kopen hun oliebollen 

kant-en-klaar bij een fabriek 

in Beverwijk.” Het laten rij-

zen van het deeg, het voor-

bakken en afbakken, neemt 

al met al tussen een half en 

driekwart uur in beslag. Op 

een gemiddelde doorde-

weekse dag worden onge-

veer 500 bollen verkocht (en 

gaat er zeven kilo poeder-

suiker doorheen!), maar op 

oudejaarsdag is het enorm 

aanpoten geblazen. “Wij 

zijn dan de hele dag aan het 

bakken en staan met twaalf 

mensen in de kraam om ie-

dereen zo snel mogelijk te 

helpen. Daarom werken wij 

ook niet op bestelling.”

Tot 1 januari is de oliebol-

lenkraam van 11.00 tot 18.00 

uur geopend. Mocht u op 

nieuwjaarsdag helemaal vol 

zitten, dan kunnen de over-

gebleven bollen heel goed in 

de vriezer bewaard worden. 

Smakelijk eten!

de gemeente Zandvoort de 

laatste tijd heeft getoond. 

Zaken als het bestemmings-

plan Middenboulevard en de 

Structuurvisie hebben ook 

daar volop in de belangstel-

ling gestaan en we hebben 

zelfs hulp daardoor gekregen. 

Niet dat ze iets met ons ‘moe-

ten’ doen maar ‘graag willen’ 

doen. Wij hebben zoveel te 

bieden, maar we moeten wel 

een podium bieden om met 

ons samen te werken. Daarom 

was het ook zo mooi dat wij 

als een van de eerste gemeen-

ten in Noord-Holland een 

structuur/toekomstvisie neer 

hebben gelegd. We krijgen 

dus aandacht van andere be-

stuurders en dat is het gevolg 

van de samenwerking binnen 

Zandvoort”, zegt de trotse bur-

gervader, die ook vindt dat de 

VVV een grote trekker is voor 

die visie en die richting.

Vrijwilligers
De burgemeester is erg te 

spreken over de vrijwilligers 

van Zandvoort: “Het hele 

evenementencircuit draait 

daarop; zorginstellingen en 

–aanbieders en verenigingen 

kunnen niet zonder. We heb-

ben afgelopen jaar eigenlijk 

een heel groot evenement 

binnen de gemeentegren-

zen mogen faciliteren: het 

KLM Open. Daar zijn de re-

sultaten weliswaar voor de 

Zandvoortse middenstand 

niet echt meetbaar maar het 

evenement heeft zo een grote 

uitstraling naar buiten dat het 

voor de naam Zandvoort heel 

erg goed is. Daar gaan we op 

de lange termijn van proite-

ren en dat past dan weer in die 

toekomstvisie.” Het feest dat 

dit jaar voor de vrijwilligers is 

georganiseerd heeft hem en 

zijn vrouw Janny zeer gefrap-

peerd: “We hebben als bestuur 

gezegd dat we enorm blij zijn 

met onze vrijwilligers en als 

je dan ziet wat voor respons 

je krijgt na zo iets ‘simpels’ als 

een feest dan weet je dat het 

zeer gewaardeerd is geweest. 

Het was voor ons een van de 

hoogtepunten.”

Verkiezingen
Als politiek hoogtepunt van 

2009 noemt hij direct de 

vaststelling van het bestem-

mingsplan Middenboulevard. 

Hij is daar heel blij mee en te-

vreden hoe het is behandeld: 

“En natuurlijk is niet iedereen 

tevreden maar dit is een goed 

plaatje om verantwoord te 

gaan bouwen. We moeten 

nu er een punt achter zetten 

en beginnen.” Meijer zal in de 

toekomst meer Zandvoorters 

bij mogelijke andere projec-

ten willen betrekken want 

het gaat ten slotte over ‘onze’ 

gemeente en niet die van een 

kleine groep inwoners. Meijer 

kijkt uit naar de verkiezingen 

die, het kan u niet ontgaan 

zijn, op stapel staan: “Ik vind 

een verandering sowieso een 

uitdaging. Het is een middel 

om met een nieuwe ploeg 

eens te kijken hoe wij zaken 

kunnen verankeren.” De bur-

gemeester sluit af met de op-

merking: “Ik houd van ‘Zin in 

Zandvoort’, want ik heb het en 

ik blijf het houden!”

De bewonerscommissies 

van het Ten Kateplantsoen, 

het Gasthuishofje en de 

Blauwe Flat leverden de 

beste plannen in. Die zijn 

beloond met respectie-

velijk een eerste, tweede 

en derde prijs. Op het Ten 

Kateplantsoen is inmiddels 

een zeer geslaagd feest ge-

vierd. Op woensdag 23 de-

cember boden buren zelf-

gemaakte glühwein, warme 

chocomel en snert aan en er 

was een spetterend optre-

den van Bernard Karsten 

met Deeyana en er werd 

volop meegezongen met de 

karaoke. Een 7 meter hoge 

kerstboom met kerstlichtjes 

was eerder al opgezet. Een 

mooi initiatief van De Key.

2010 starten met  
ZANDVOORT SCHOON!?

Ook dit jaar zal in Zandvoort weer veel vuurwerk worden afgestoken om de start 

van 2010 op feestelijke wijze kracht bij te zetten. Na het proosten en toasten en het 

aanschouwen van de mooiste licht- en geluidscreaties zoekt bijna iedereen weer de 

knusse warmte binnen op.

Steevast gaat de volgende ochtend een groep medewerkers van de gemeentelijke 

afdeling Reiniging & Groen noodgedwongen op pad om vuurwerkafval op te ruimen. 

Enerzijds om te voorkomen dat kinderen gaan experimenteren met niet ontplofte 

projectielen en anderzijds om de enorme bende die op sommige plekken is achter-

gelaten zo snel mogelijk weg te werken.

Raar eigenlijk, dat kennelijk slechts een kleine groep inwoners vuurwerkafval op-

ruimt en dat niet iedereen de moeite neemt om dat te doen. Jammer dat er dan op 

Nieuwjaarsdag een hele schoonmaakploeg aan te pas moet komen. 

 

Hierbij een goed advies aan alle mensen die nog een plekje hebben op het lijstje met 

goede voornemens voor 2010: 

Zet op nr 1 het eerste goede voornemen: ZELF HET VUURWERKAFVAL OPRUIMEN
 

De ouders van experimenterende kinderen, alle aanhangers van het project 

“ZANDVOORT SCHOON!?” en de medewerkers van de schoonmaakploegen zijn u er 

allemaal erg dankbaar voor!
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Locatie Noord
Wijksteunpunt
Zandvoort Noord

Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Tel: 023 574 03 30 

2010 bij Pluspunt
Bewegen
YogActive

Donderdag 13:30 -15:00 uur,  20:30 - 22:00 uur
21 januari - 1 april

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 - 12:00 uur,     8 januari - 1 april

Salsa!
Maandag 21:00 - 22:00 uur,   4 januari - 15 maart

Computercursussen
Digitale Fotobewerking

Donderdag 20:00 - 22:00 uur,     4 februari - 18 maart

Website bouwen en onderhouden
Woensdag 20:00 - 22:00 uur,    3 februari - 17 maart

Senioren Computercursussen
Dinsdag of donderdag ochtend

Snuffel - Basis of Vervolgcursus,  Datum op aanvraag

Kinderen
Schermen 8 – 11 jaar

Woensdag 16:00 - 17:00 uur,     20 januari - 14 april

Typevaardigheid 8 – 12 jaar
Vrijdag 16:00 - 17:50 uur,      22 januari - 23 april

Koeking 4 Kids
Donderdag 15:30 - 17:30 uur,    14 januari - 18 februari

Timmerclub
Vrijdag 17:00 - 18:30 uur,      22 januari - 16 april

Creatief
Boetseren of beeldhouwen

Donderdag 19:30 - 22:00 uur,     21 januari - 15 april

Open Atelier, schetsen en tekenen
Dinsdag 13:00 - 15:30 uur,     19 januari - 13 april

Aquarelleren
Dinsdag 9:00 - 11:30 uur,      19 januari - 13 april

Zelf kleding maken
Dinsdag 20:00 - 22:00 uur,      2 februari - 13 april

Talen
Spaans

Woensdag  19:00 - 20:30 uur
                 20:30 - 22:00 uur

20 januari - 14 april

Frans
Donderdag 15:30 - 17:00 uur,     21 januari - 1 april

Engels Beginners
Donderdag 13:00 - 14:30 uur,     21 januari - 14 april

Schrijven
Woensdag 9:30 - 11:30 uur,      3 februari - 14 april

Voor meer informatie of inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl

023-57 40 330

Louis Davidsstraat 15
2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Wij wensen u een voorspoedig 2010 

Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Greeven

Wij danken alle cliënten voor het in ons gestelde vertrouwen

Verkozen tot meest creatieve ondernemer 2009! 

Actieve makelaardij werkt! 
Meest verkopende makelaar in Zandvoort! (bron: NVM)

Woning kopen of verkopen? Even bij Greeven binnenlopen!

o.a.VERKOCHT

o.a.VERKOCHT

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 1 0 0 -2

Min 0 -1 -3 -5

Zon% 10% 10% 20% 35% 

Neerslag 45% 60% 35% 25%  

Wind ono. 4 ono. 4 no. 4 o. 3-4

Tweede winterfase 
is van start gegaan

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De komende pakweg drie 

dagen vertoeven we nog 

in het overgangsgebied 

tussen de (zeer) koude 

lucht boven Noord-Europa 

en de veel zachtere lucht 

(met subtropische trekjes) 

ten zuiden van Nederland. 

Op dat strijdtoneel, tussen 

deze twee luchtsoorten, valt 

regelmatig neerslag en de 

kans op sneeuw daarbij is 

groter dan de kans op vloei-

bare neerslag. 

Zuid-Kennemerland zit als 

het ware op de wip. Ten 

noorden van onze gebie-

den zal het wat kouder 

worden de eerstkomende 

dagen en bezuiden Noord-

Holland juist wat zachter. 

Uiteindelijk zal de zeer kou-

de vrieslucht terreinwinst 

gaan boeken, maar of dat 

nu al op 31 december het 

geval zal zijn, of pas na 2 ja-

nuari, is op dit moment vrij 

onzeker. Maar de echte kou 

komt sowieso. De (noord)

ooster blijft onaangenaam 

stevig doorwaaien en geeft 

het weer een wat grimmig 

karakter.

Lage gevoelstemperaturen 

ook de komende dagen. 

Deze dalen verder naar 

waarden van circa -15 gra-

den! Er zal overwegend veel 

bewolking zijn en voor zon 

is dus maar weinig ruimte. 

Tot aan de jaarwisseling 

houden we die regelmatige 

neerslagkans (sneeuwkans) 

en dalen de luchttempera-

turen nog iets. Een deftig 

sneeuwlaag( je) kan best 

wel weer gevormd worden. 

Deze hele weersontwikke-

ling doet enigszins denken 

aan die van 1978. Toen ech-

ter waren de temperatuur-

verschillen aan weerszij-

den van de net genoemde 

overgangszone veel groter 

en daalde de temperatuur 

binnen een etmaal van 

+10 naar -10 graden. En 

een aantal mensen herin-

nert zich vast nog wel de 

sneeuwstorm op 31 decem-

ber 1978. Binnen een mum 

van tijd denderde de zeer 

koude vrieslucht Zandvoort 

toen binnen. Met zoveel 

bombarie gaat het nu niet, 

maar de kou komt wel voor 

langere tijd aan zet. 

Volop schaatsen na 5 janu-

ari? Bel de weerprimeurlijn 

eens op 0900-1234554.

weerman Marc Putto  

De laatste sneeuwresten van de voorbije koudeperi-

ode hebben nog maar nauwelijks het veld geruimd, of 

deel twee van deze tot nu toe al zeer interessante win-

ter diende zich al aan. De oficiële witte kerst was een 

feit in Zandvoort en Bentveld, maar van een onver-

valste wintersfeer was natuurlijk geen sprake, want 

het dooide hard op beide kerstdagen.



Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Het hele Bruna team
wenst u een gelukkig 

en gezond 2010

Strandpaviljoen 
Thalassa 18

sinds 1959

Het team van Thalassa
wenst jullie allegaer 

een
gezond en gelukkig

Nieuwjaer

Anita & Huig en het team van Thalassa

Nieuwjaars actie:

Elke nieuwe set acryl nagels
French manicure of naturel
voor de helft van de prijs!

Wij wensen iedereen 
een mooi verzorgd 2010

BY CHRIS KUIN

Wij wensen 
iedereen een 

Gezond, Gelukkig 
en Culinair 2010

Donderdag 31-12-2009 gesloten

Vrijdag 01-01-2010 geopend

 Dinsdag gesloten

Zeestraat 36

2042 LC Zandvoort

023-5736680

www.restauranthugoos.nl

Wij wensen u een
gezond en bloemrijk 2010

Specialist voor al uw bloemwerken.

Wenst u een
fantastisch 2010!

belastingaangiften / fiscale adviezen  •  administraties / boekhoudingen 

jaarrekeningen  •  accountantscontrole / management ondersteuning 

Wenst u een gelukkig 2010

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Wij wensen u een
goed verzekerd 2010

De crew van 
”EMOTION By ESPRIT” wenst u

een genoeglijk en voorspoedig 2010

Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80

De onafhankelijke partij

voor alle Zandvoorters

wenst u een heel voorspoedig 2010

Bun Holding BV
Leaseweb
NET Services BV
Myriad Automatisering
PSC Group
Circus Zandvoort
Grand Café Danzee
Tim Tuning
Martin Banaan
IJzerhandel Zantvoort
Admarcon BV
MediaPoint
RS Media Sales BV
Snackbar Het Plein
Autobedrijf Johan Meure
Trim-Line of Holland BV
Autobedrijf Karimo
Geerling
Beter Mobiel
Zandvoortse Courant
Essay Produkties
NetCtrl
Trade Ard Automobielen
Ma/Pa
Doris

Graag wil ik al mijn 
sponsors bedanken 

voor een super 2009!
 
 

Ik wens iedereen 
een fantastisch 

en succesvol 2010!
Racegroeten Ard 

foto’s: Youri Verswijveren

Wenst heel 

Zandvoort een 

super mooi en 

gelukkig  2010

STUDIO 118 DANCE  
Conny Lodewijk  



College complimenteert vrijwilligers

Ook in 2009 is veel vrijwilligerswerk verricht in Zandvoort. Door de tijd en 
energie die talloze vrijwilligers belangeloos geven is het mogelijk om veel 
voorzieningen en evenementen in Zandvoort aan te bieden. Vrijwilligers van 
jong tot oud zetten zich heel wat uren in voor de samenleving.  Burgemeester 
en wethouders van Zandvoort waarderen deze inzet enorm en complimenteren
alle vrijwilligers met de vele activiteiten die  in 2009 ondernomen zijn.

Als attentie biedt het bestuur van gemeente Zandvoort 
een bioscoopvoorstelling ‘Terug naar de Kust’ voor  
vrijwilligers aan.

De voorstellingen worden begin 2010  op de onder-
staande tijden aangeboden:

• Maandag 11-1, aanvang 19.00 uur
• Dinsdag 12-1, aanvang 13.30 uur
• Donderdag 14-1, aanvang 19.00 uur
• Vrijdag 15-1, aanvang 13.30 uur

Ontvangst is een half uur voor aanvang.

Bent u vrijwilliger in Zandvoort en wilt u één van de 
vier bioscoopvoorstellingen bijwonen, dan kunt u een 
kaartje afhalen bij Circus Zandvoort (Gasthuisplein 5) 
of Pluspunt (Flemingstraat 55). Na notering van uw 
naam en vrijwilligersorganisatie/werk krijgt u een 
kaartje voor de voorstelling van uw voorkeur direct 
mee. Op is op en vol is vol.Vrijwilligers: bedankt voor de inzet!!

Gert Toonen (wethouder Wmo)
“Vrijwilligers zijn werkelijk onbetaalbaar. 

Ik ben trots op onze vrijwilligers.”

Hilly Jansen (ambtenaar toerisme en economie)
“Met z’n allen maken we er iets moois van!

Vrijwilligers zijn de 
smaakmakers van Zandvoort.”

Mevrouw B.J. Van Rijgersma-Langenberg (burger) 
“Dankzij vrijwilligers kan ik zelfstandig blij-

ven wonen. Het is prettig dat iemand voor je 
klaarstaat om te ondersteunen.”

Ivo Lemmens (Scouting Stella Maris - St. Willibrordus)

“Vrijwilligerswerk is voor mij een deel van  
mijn leven, de voldoening en het plezier 

dat je krijgt van de kinderen tijdens 
 een opkomst of tijdens een hele week kamp

is onbeschrijfelijk, ik kan het  
iedereen aanraden!”
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Jaaroverzicht 2009 Jaaroverzicht 2009

JaNUari maartfebrUari aPriL
Voor de 49ste keer doken honderden dapperen op Nieuwjaarsdag de koude Noordzee 

in. Het was ondanks de vrieskou weer een geslaagd evenement. De vele voorzorgs-

maatregelen zoals reddingsboten en ambulances waren niet nodig. Op het moment 

suprême brak het zonnetje zelfs door. Nieuwjaarsduikers werden gevraagd zich te 

laten sponsoren door familie en bekenden voor kinderen met de spierziekte Duchenne. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie be-

noemde burgemeester Niek Meijer  

in zijn toespraak de Middenboule vard 

een onontwarbare Gordiaanse knoop.

Tevens vond hij de samenwerking 

tussen raad en college onvoldoende 

en wenste voor 2009 een hoger rap-

portcijfer dan een zeven. De kern-

woorden voor 2009 zijn: voorspel-

baar, rechtvaardig, rust en relectie.

Een grote meerderheid van de Bentveldse inwoners en bewoners van de aanleunwo-

ningen van het verzorgingshuis Bodaan zijn tegen plaatsing van een speelvoorziening 

in de Bramenlaan. Ondanks hun protesten besluit het college dat er toch een ontmoe-

tingsplek komt voor jong en oud. 

De School heeft een nieuwe huisvesting in het voormalige gereformeerde kerkgebouw 

(aangekocht door De Key) van de gemeente toegewezen gekregen. Tijdens de oficiële 

opening konden geïnteresseerden een kijkje komen nemen en kennis maken met de 

Het jaar 2009 was er één met veel ijspret. Zo werd er een disco op het ijs georganiseerd 

op het grote plein van de Hannie Schaftschool. Er was aan alles gedacht met op de 

achtergrond discobomen in groen, roze en paars. De buurtbewoners waren ingelicht 

en het Rode Kruis stond paraat. Er was lekkere glühwein en warme chocomel. De ijs-

meester van de gemeente gaf ook de vijvers van Duijnwijk en het Zwanenmeer een 

goed cijfer om te schaatsen.

Alex van der Poll wint de fotowedstrijd die de 

Zandvoortse Courant organiseerde. Van der 

Poll nam met zijn mobiele telefoon een bij-

zonder foto van het raadhuis met op de achter-

grond een regenboog. Zijn foto werd als prijs 

op canvas afgedrukt. 

Het college besluit om in 2009 met een plan van aanpak te komen voor het Zandvoorts 

Museum. Daarin worden concrete voorstellen opgenomen over de toekomst van de 

tentoonstelling in het huidige museum en de herinrichting plus een overeenkomst om 

het geluidsmuseum van Jelle Attema als permanente tentoonstelling toe te voegen.

Er is een moeizaam contact tus-

sen het college en de belangen-

vereniging standplaatshouders. 

Het oude contract is nog niet ver-

vangen voor een nieuwe.

Voor het Louis Davids Carré wordt een contract ondertekend voor duurzame 

energievoorziening. Het is het eerste warmte/koude opslagtraject binnen de 

gemeente.

Het Wapen van Zandvoort heeft een nieuwe eigenaar. Bart Schuitenmaker en 

zijn neef Jeroen zijn de nieuwe uitbaters. Misschien krijgt het Gasthuisplein 

eindelijk een nieuwe facelift. 

Wethouder Gert Toonen onder-

steunt breed de Nederlandse 

stichting WIO die de (wees) kin-

deren in oostelijk Congo helpt 

om een veilige opvangplek te 

geven. Een groep mensen for-

meren een comité om de acties 

te coördineren. 

Virgil Bawits treedt af als voorzitter bij de Ondernemersvereniging nadat een 

meerderheid van het bestuur verdere samenwerking niet meer zag zitten. 

Tijdens werkzaamheden bij het plaatsen van een nieuw noodaggregaat is bij het 

raadhuis een hoofdgasleiding stuk gestoten. Daardoor is het centrum volledig 

afgesloten en het raadhuis ontruimd. 

Er werd al veel getraind voor de 2e Runners World Zandvoort Circuit Run. Er is een 

trainingsweekend waar 100 aspirant-deelnemers aan meedoen. Kamiel Maase 

verzorgde een bijzondere loopclinic. 

Initiatiefnemer Maura Renardel de Lavalette van stichting 1216 Forgotten 

Foundation is op zoek naar een geschikte ruimte voor haar tieners. Het moet 

een thuisbasis zijn voor Zandvoortse tieners van 12 tot 16 jaar.

De commissie Raadzaken maakt de agenda niet af in verband met zwaar beladen 

punten van de notitie erfpacht Middenboulevard en de nota van uitgangspunten. 

Dertien gemeenteraadsleden gaan later wél akkoord met de nota van uitgangs-

punten voor het bestemmingsplan. Tegen stemden Gijs de Roode (CDA) en Cees 

v. Deursen (GL)

Op 2 maart stond in de collegekamer kofie met appeltaart klaar. Burgemeester 

Niek Meijer vierde zijn 50e verjaardag en onverlaten hadden een Abraham in zijn 

kantoor gezet en de ruimte versierd met vlaggetjes.

Na jaren wachten was het dan zover. De verenging Zorg aan Zee kreeg oficieel 

de sleutel overhandigd van woonstichting De Key. De acht jongeren zijn erg blij 

en tevreden over hun nieuwe huisvesting ‘De 8 sprong’. Met hulp van deskundige 

begeleiding kunnen de jongeren zo onafhankelijk mogelijk wonen.  

Op 7 maart opent wethouder Gert Toonen in de bibliotheek de Kinderkunstlijn. 

Overal in Zandvoort hangen en staan in etalages bij de winkeliers, het VVV kan-

toor, Studio ZFM, het Pluspunt gebouw in Nieuw Noord, het Zandvoorts Museum 

en Juttersmu-ZEE-um de vele Kinderkunstwerken. 

In de vernieuwde ‘galerie’ van het Zandvoorts Museum was er een duotentoon-

stelling ‘Ik teken ervoor’ met cartoons en schilderijen van kunstenaar Hans van 

Pelt en de etsen van kunstenaar/wethouder Marten Bierman. Gedeputeerde 

van de provincie Noord-Holland, Ton Hooijmaijers (VVD) verrichtte de opening.

Onder grote belangstelling van de 

Zandvoortse kerkgemeenschappen, 

de voormalige kerkgangers van de 

Gereformeerde Kerk van Zandvoort, 

raadsleden en het college is de over-

dracht van de luidklok op de Algemene 

Begraafplaats een feit. De kerkklok is 

met een kleine ceremonie oficieel aan 

de gemeente overgedragen en in ge-

bruik genomen. 

Vrijwilligers van ‘Tafeltje dekje’ deelden de laatste maaltijden uit. De organisatie 

‘Vers aan tafel’ neemt de huis-aan-huis bezorging van de vijf vriesverse maaltij-

den op zich.

De gemeente Zandvoort zet 500 vrij-

willigers ter gelegenheid van ‘Make 

a Difference Day’ in het zonnetje. 

Leerlingen van het Wim Gertenbach 

College, het burgemeestersechtpaar, 

enkele raadsleden en spreekstalmees-

ter Dick Hoezee zorgen dat het de vrij-

willigers aan niets ontbreekt.

Het grootschalige evenement Runner’s World Zandvoort Circuit Run is in combi-

natie met het dorpsfeest zeer geslaagd. Zelfs de zon werkte aan alle kanten mee 

en iedereen kijkt weer reikhalzend uit naar 2010 voor een vervolg.

In aanwezigheid van vele orga-

nisaties en betrokkenen opende 

wethouder Wilfred Tates het nieu-

we strandseizoen. De ZRB ontving 

van de voorzitter van de strand-

pachtersvereniging Hanneke Mel 

een levensreddende deibrillator. 

Ook de blauwe vlag wordt op-

nieuw uitgereikt aan Zandvoort.

Wethouder Gert Toonen neemt het voorstel om het Zandvoorts Museum om te 

vormen tot een themamuseum terug. Het voorstel om 80% collectie Attema bij 

het Zandvoorts Museum te voegen werd unaniem door de commissieleden ver-

worpen. In een brief geeft Jelle Attema jr. aan de gemeenteraad aan zijn aanbod 

voor een geluidsmuseum in te trekken.

Diverse Zandvoortse koren geven een beneietvoorstelling in de Protestantse kerk  

voor de actie ‘Zandvoort helpt Congo’. Het actiecomité nam het mooie bedrag 

van €10.000 in ontvangst.

De gemeente doet met een landelijke campagne mee om inwoners voor het 

raadswerk te interesseren. Bij de twee bijeenkomsten kunnen de inwoners vragen 

stellen aan de politieke partijen en zich oriënteren of raadslid zijn, wel leuk is. De 

opkomst was goed te noemen.

Stichting WIO, de organisatie die in Zandvoort de actie voor Congo initieerde, komt 

in inanciële problemen. Het Zandvoortse actiecomité heeft een belangrijk deel 

van de €10.000 op een aparte bankrekening van de gemeente gestort. 

Per OV-iets naar het strand. Geen glazen huis maar een glazen ietsbox werd op 

het Stationsplein geopend. Reizigers kunnen bij het NS station de ietsen huren.

Bij het geslaagde sportgala 2009 

in NH Hoteles, georganiseerd door 

de Sportraad Zandvoort, werd 

de Sportvrouw, Sportman en de 

Sportploeg 2008 bekend gemaakt.

Fred Kroonsberg PvdA neemt na 11 jaar afscheid als raadslid. Ushi Rietkerk neemt 

zijn plaats in.

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen spelt burgemeester Niek Meijer drie Zandvoortse 

inwoners ‘in naam van de Koningin’ een lintje op. De gelukkigen zijn Peter Tromp, 

Pien Oijevaar en Ted van der Leeden.
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In mei zag een boekje met het werk van de vorig jaar overleden architect Chris 

Wagenaar het levenslicht. Het gaat over het werk dat hij maakte voor de wo-

ningbouwvereniging EMM.

De gemeente en de supermarkt Vomar in winkelcentrum Nieuw Noord maken 

afspraken om te komen tot een kunstwerk op het plein voor de winkel. Uit drie 

inzendingen kozen de bewoners voor het beeld van Marlène Sjerps.

Mei is ook de maand van de ‘Week van de Zee’. Dit jaar overtrof het aantal eve-

nementen van vaak culturele aard de stoutste verwachtingen. Nieuw dit jaar 

was het circus Rigolo dat haar 

tenten op parkeerterrein De Zuid 

had opgeslagen en dat als een 

rode draad door de ‘Week’ liep. 

Zo werd de openingsceremonie 

daar verricht en waren er speciale 

voorstellingen van, voor en door 

Zandvoortse inwoners die bijzon-

der gewaardeerd werden.

Gelijk met het einde van de ‘Week van de Zee’, stond bijna traditie getrouw de 

eerste feestmarkt van het jaar op het programma, de Voorjaarsmarkt. Voor het 

eerst was het dat er sinds de introductie van de feestmarkt deze niet door Ferry 

Verbrugge georganiseerd werd. Wel had hij een adviserende rol die hij gaat af-

bouwen om zich volledig te kunnen concentreren op de VVV Zandvoort.

Begin mei werd ook eindelijk de metamorfose van de ‘Kop van de Zeeweg’, vol-

tooid; een belangrijke gebeurtenis voor Zandvoort in verband met de doorstro-

ming van het verkeer van en naar onze badplaats.

Het nieuws van de verhuizing van de A1GP van Circuit Park Zandvoort naar het 

TT-circuit maakte premier Jan Peter Balkenende in Assen bekend. Toch zal CEO 

van Circuit Park Zandvoort, Erik Weijers, niet echt rouwig over zijn voorspellende 

geest zijn geweest. Er zit niet veel leven meer in de A1GP.

In mei werd ook de visie van de standplaatshouders ten aanzien van het voorstel 

van het college bekend. Zij vinden de marktconforme prijs veel te hoog. Ze heb-

ben nu nog steeds geen vergunning.

Eind mei trok er een hevig noodweer 

over Zandvoort. De schade viel mee 

maar de brandweer moest wel af en 

toe uitrukken voor assistentie.

Bij de beide ondernemersverenigingen staan bestuurswisselingen op stapel. 

Zo werd Gert van Kuijk de opvolger van Virgil Bawits bij de OVZ en stapt OPZ-

voorzitter Wim Fisscher op. Paul Olieslagers wordt de nieuwe interim-voorzitter 

van BKZandvoort.

Het FLEXX-feest is een nieuw fenomeen voor Zandvoort. De Zandvoortse 

Jeugdraad heeft het, in samenwerking met de 1216 Forgotten Foundation en 

Club Jade, voor het eerst in Zandvoort georganiseerd.

Het Zandvoortse Rode Kruis, een zelfstandige vereniging, is het niet eens met de 

plannen van de landelijke organisatie om tot een volledige fusie te komen. Ze 

vochten het uit tot aan de rechter en kregen deels gelijk.

De Europese verkiezingen 

gaven Zandvoort een rechts 

beeld. De PVV, die voor het 

eerst in Zandvoort meedeed, 

kreeg maar liefst 28,5% van de 

stemmen, op afstand gevolgd 

door de VVD met 19,1%.

Het team Zandvoort van de 

politieregio Kennemerland, 

heeft uit handen van bur-

gemeester Niek Meijer een 

Waarderingsaward gekre-

gen. Deze erkenning werd 

uitgereikt aan teamchef 

Jim Gouwen naar aan-

leiding van de jaarcijfers 

2008, die onlangs bekend 

werden gemaakt en van 

goede kwaliteit waren.

Het jaar 2009 was een jaar van convenanten. Er werden er legio ondertekend. 

In juni werd het convenant veilig ondernemen ondertekend en gaat over de 

problemen op het strand.

Het ontwerpbestemmingsplan Zandvoort Centrum is door het college voorlopig 

ingetrokken. Tijdens een wat vreemd verlopen vergadering van de commissie 

Raadszaken bleek dat er dermate veel ‘mis’ is met het plan en dat het college de 

tijd wil nemen om het een en ander beter te verwoorden.

Wethouder Marten Bierman presenteerde op woensdag 1 juli in het raadhuis de 

inhoud van de concept structuurvisie, de zogenaamde Parel aan Zee Plus, van 

de gemeente Zandvoort. Deze visie op hoe Zandvoort er in het jaar 2025 moet 

uitzien, is in nauwe samenwerking met de Zandvoortse burgerij en middenstand 

tot stand gekomen.

De langst ‘zittende’ strandpachtster nam in juli afscheid. De emoties liepen tijdens 

de afscheidsreceptie van ‘Rietje’ Driehuizen hevig op. Maar liefst 51 jaar, waarvan 

een groot aantal jaren samen met haar overleden echtgenoot, heeft zij de scepter 

gezwaaid over haar strandpaviljoen. Ook het college gaf acte de présence.

Onze plaatsgenoot Ronald 

Stokman heeft zich voor 

de tweede keer in drie 

jaar gekwalificeerd voor 

het grootste golftoernooi 

van Nederland, het KLM 

Open, dat dit jaar voor 

het laatst op de baan van 

de KG&CC georganiseerd 

wordt. Deze keer had hij 

opnieuw een play-off no-

dig voor de kwaliicatie.

In juni is de buste van keizerin Sissi, waarvan de maker tot op heden nog steeds 

niet bekend is, van haar sokkel op de boulevard De Favauge gehaald om geres-

taureerd te worden. Begin juli werd in de Waarderpolder bij bronsgieterij De 

Kameleon keizerin Sissi 

eindelijk dermate gepre-

serveerd dat ze tot in leng-

te van dagen haar plaats 

bij de strandafgang naar 

strandpaviljoen Skyline 

weer kan innemen. De 

onthulling was later dit 

jaar.

Donderdag 6 augustus 

was een recorddag voor 

alles dat in Zandvoort met 

toerisme te maken heeft. 

In snikhete auto’s kwamen 

de toeristen uit het bin-

nenland en ook de NS had 

niet te klagen. De tempera-

tuur aan het strand liep op 

tot 28,8 graden, ook al een 

record. Die temperatuur 

wordt nooit gehaald door 

het altijd koudere zeewater.

Administratiekantoor Janssen & Kooy blies een wat vergeten evenement nieuw 

leven in. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het kantoor van Harry 

Lemmens en zijn gezin, wilde de ondernemende Zandvoorter iets terug doen 

voor zijn cliënten, die veelal in Zandvoort hun bedrijf hebben of er woonachtig 

zijn. Daarom organiseerden zij het J&K Culinair, een absoluut succes dat zeker 

naar meer smaakt!

De olifant van het Moskou Staatscircus heeft bij het bezoek van het circus aan 

Zandvoort verkoeling gezocht in de zee bij onze woonplaats. Het dier werd door 

haar begeleiders naar het strand gevoerd om enige tijd in zee te verpozen. Dit 

gebeurd slechts zelden omdat het circus slechts een enkele keer in een badplaats 

haar tenten opzet. Naar verluid had de dikhuid geen zin om diep het water in te 

gaan maar had zij zich wel helemaal nat gemaakt.

Nieuw in de regio is de naschoolse sportopvang op het terrein van Zandvoortsche 

Hockeyclub. De organisatie Hockeymatic (HM) is een idee van Djurre en Roel 

Heetman. Zij bieden in het nieuwe schooljaar en in de vakanties een nieuwe 

variant op de reguliere buitenschoolse opvang aan. Een extra activiteit is dat 

kinderen na schooltijd persoonlijk of in een kleine groep hockeybijles krijgen om 

hun techniek en spelniveau te verbeteren.
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September was een drukke maand met vele evenementen. De Mobiliteitsdag op het Circuit 

Park Zandvoort was een geweldige belevenis voor vele deelnemers, mede doordat de weers-

omstandigheden fantastisch waren.

Op een veel kleinere schaal ietsten mevrouw Schreuder en haar dochter lekker rond in het 

dorp op de eigen Bodaan duoiets.

Op sportief gebied werd tevens een wereldrecord 

gevestigd door twee medewerkers van Nieuw 

Unicum, Dennis Schrader en Bart Hendriks, die 

hun poging langtennissen bekroond zagen met 

een toptijd van 36 uur.

Op het circuit werd Rob Slotemaker herdacht met een Memorial Rally.

Op 8 september nam burgemeester Niek Meijer het voortouw en boorde in de gevel van 

Café Neuf de eerste schroef in het KVU-bordje met huisregels. Deze Kwaliteitsmeter Veilig 

Uitgaan beoogt een duidelijke stap naar veilig(er) uitgaan in Zandvoort. In dit kader past ook 

de realisatie van de legale grafitimuur naast de skatebaan aan de Tollensstraat.

Het roemruchte ‘Rondje Dorp’ liet zien dat het bezoeken van kroegen/cafés ook met heel veel 

plezier en zonder overlast kan plaatsvinden.

Een politiek succes: na vele jaren van soebatten is eindelijk overeenstemming bereikt over het 

bestemmingsplan Middenboulevard.

Zandvoort kreeg een gloednieuw samenwerkingsverband tussen De Key, Nieuw Unicum, 

Zorgcontact, de gemeente Zandvoort en Pluspunt onder de naam ‘Ook Zandvoort’ voor een 

nieuwe aanpak bij steun en hulp.

Het Rode Kruis Zandvoort zal vanaf 2010 niet meer aangesloten zijn bij de landelijke vereniging.

Op 11 september installeerde burgemeester Niek Meijer het Veteranencomité Zandvoort met 

als belangrijkste doel de burgers van Zandvoort bewust te maken van het feit dat onder hun 

ook veteranen zijn, zowel jong als oud.

Aan de kunst in diverse vormen werd veel aan-

dacht besteed met als voorbeelden: Kunstkracht 12, 

de Open Monumentendag en het optreden van de 

‘Middelbare Meiden’.

Natuurlijk vond het internationale Stads- en Dorpsomroepersconcours weer plaats evenals 

het vermaarde shanty- en zeeliederenfestival. Tijdens het concours kondigde onze plaatselijke 

omroeper Klaas Koper helaas zijn afscheid in 2010 aan.

Het einde van het goede strandseizoen, vooral qua weer, kondigde zich ook weer aan en de 

strandpachters begonnen langzamerhand hun paviljoens weer af te breken.

Plaatsgenoot Robin Koopman werd door 

de Nederlandse Dierenbescherming ver-

kozen tot Dierenheld van het Jaar voor 

zijn actie in februari. Hij redde een kleine 

hond het leven die in het meertje aan 

de Frans Zwaanstraat door het ijs was 

gezakt en door een kwade zwaan werd 

belaagd.

Ook deze maand was er weer een prominente plaats weggelegd voor allerlei kunst-

vormen, zoals de zeer geslaagde Korendag, de door beeldhouwster Kitty Warnawa 

nu in brons gegoten nieuwe buste van keizerin Sissi, een jazzoptreden door Greetje 

Kauffeld en de tentoonstelling ‘Thys Ockersen, een leven met ilm’.

Zijn laatste documentaire van Ockersen, ‘Zandvoort, Zon & Zee’, werd diverse keren 

voor een telkens dolenthousiast publiek gedraaid en tevens op DVD uitgebracht.

Marco Termes presenteerde zijn nieuwe roman T.R. (Tyrannosaurus Regina) in een 

volle Mango’s Beachbar.

Opnieuw kon een groot deel van Zandvoort (totaal 3207 loten) genieten van de door 

de Postcode Loterij aangeboden beker Ben & Jerry’s ijs.

Negen leden van de 

Zandvoortse vrijwillige 

brandweer, die meer 

dan 20 jaar ononder-

broken lid zijn, kregen 

terecht uit handen van 

burgemeester  Niek 

Meijer een Koninklijke 

Onderscheiding: lid in de 

orde van Oranje Nassau.

Op 30 oktober vond de Nationale Boomfeestdag plaats, waarbij door een 30-tal 

basisscholieren 28 verschillende soorten bomen werden geplant op het terrein 

nabij de parkeerplaats voor de begraafplaats. 

Zondag 1 november was voor de 87-jarige mevrouw Wijthoff een dag om nooit 

meer te vergeten. Haar grootste droom, meeracen met een ervaren coureur op het 

Zandvoortse circuit kwam namelijk uit.

De jaarlijkse ‘gewone’ griepprik en de vaccina-

tie tegen de Mexicaanse griep zorgden bij de 

Zandvoortse huisartsen en zorginstellingen 

voor grote drukte.

Het lokale ondernemersklimaat werd uitvoerig besproken tijdens een door de ge-

meente georganiseerde bijeenkomst in Sunparks. Tijdens deze geanimeerde avond 

werd voor het eerst de wisseltrofee, een fraai bronzen beeld van Nora Brandt, voor 

de meest creatieve ondernemer van Zandvoort uitgereikt aan de winnaar: Greeven 

Makelaardij.

Het Genootschap Oud Zandvoort besteedde tijdens haar genootschapsavond uitge-

breid aandacht aan de vele facetten van beeldhouwer en oprichter van het befaamde 

1 April Genootschap Edo van Tetterode.

Een aantal Zandvoorters vertrok naar Mali om daar twee waterpompen naar de bin-

nenlanden te brengen; ook de auto’s lieten zij daar achter.

Ondanks dat de gemeente van mening is dat de rotonde op de Van Lennepweg veilig 

is, was er helaas weer een verkeersslachtoffer te melden.

Het Juttersmu-Zee-um kreeg de eervolle uitnodiging zich te presenteren bij H’Art 

Kunst in School.

Sint Nicolaas werd als vanouds groots onthaald in het dorp en de komst van de 

winter werd extra onderstreept door de tijdelijke aanleg van een kunstijsbaan op 

het Gasthuisplein.

Dankzij een aantal amendementen en moties stelde de gemeenteraad de begroting 

voor 2010 unaniem vast. De politiek begint zich toch wat meer te roeren met het oog 

op de gemeenteraadsverkiezing van volgend jaar. Bijna alle partijen hebben inmiddels 

hun gros- dan wel kieslijst vastgesteld.

Het Circus Zandvoort kreeg een prijs uit-

gereikt voor het beste bioscoopteam 2009 

voor hun activiteiten rondom de film 

‘Oorlogswinter’.

Op cultureel gebied was zonder meer het optreden van de Mastreechter Staar in de 

Agathakerk een absoluut hoogtepunt. Voor de basisscholieren is dat echter ongetwij-

feld het zeer vermakelijke Sinterklaastoneel door hun meesters en juffen geweest.

Zandvoort komt in kerstsfeer, vooral door de plaatsing van een viertal grote kerst-

bomen, de verlichting in de muziektent en de heerlijke geur van de oliebollenkraam. 

Vele activiteiten om het kerstgevoel extra te 

benadrukken werden georganiseerd: kerst-

markten, kerstzang- en concerten, het ‘kindje 

wiegen’ op eerste kerstdag in de Agathakerk 

en de Sprookjeswandeling in het centrum, 

waarbij maar liefst 45 sprookjesiguren te 

bewonderen waren. De politie hielp zowel 

De Bodaan als het Huis in de Duinen met 

het aanbrengen van de kerstversierselen. De 

overvloedig gevallen sneeuw zorgde even-

eens voor een sprookjesachtige sfeer.

Helaas vonden vandalen het nodig om een deur van de telefooncel aan de Celsiusstraat 

te vernielen, doch ernstiger was de schade aan de velden van SV Zandvoort. Uit het 

kunstgrasveld werd een stuk weggesneden en werden het hoofdveld en het trainingsveld 

door crossbrommers/motoren aan gort gereden. Een linke schadepost was het gevolg.

De voetballende jeugd kan echter wel veilig terecht bij de onlangs geopende voetbal/

basketbalkooi aan de Vondellaan.

Er werd ook veel gelachen bij de uitvoering van de klucht ‘Barst’ door de vele, bevlogen 

leden van toneelvereniging Wim Hildering.

In het winkelcentrum Nieuw-Noord ont-

hulde John Boedhoe het prachtige kunst-

werk van Marlène Sjerps, ‘This ain’t Joe Doe’ 

genaamd.

Teneinde onze badplaats nog meer te promoten werd een overeenkomst getekend, 

waardoor in de komende zomermaanden een Amerikaans uitziende bus, de Amsterdam 

Beach Bus, met toeristen vanaf hartje Amsterdam naar het Zandvoortse strand zal rijden.

Nu maar hopen dat 2010 net zulk mooi weer te zien geeft als het afgelopen jaar.

Namens alle medewerkers van 
de Zandvoortse Courant 

wensen u een gezellige jaarwisseling. 

Tot volgend jaar!



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd: 

Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Bibi for Shoes - Kerkstraat

Blitzkickers - Haltestraat 61A

Graveer een keer - 023-888 77 58

Sea Optiek - Haltestraat

Wonen en onderhoud:  

Avenue Living & Giving - Kerkstraat

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Koene Cleaning Service - 06 1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat 

Marlène Sjerps Internet - 06 18868837

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 

Harocamo - Kerkstraat

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken - 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Lijst van deelnemende bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Hartelijk 
welkom 
op de 
Nieuwjaars-
borrel op 
1 januari v.a. 
15.00 uur.

Hartelijk welkom in het

www.wapenvanzandvoort.nl 
Gasthuisplein 10

2042 JM Zandvoort 
Tel.: 023-8223780

Maandag en dinsdag gesloten

Medina Woninginrichters 

www.medina-woninginrichting.nl

023-531 78 40 
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

Aanbieding:
Tapijt:	Desso	Bouquette	van	€	164,--	nu	voor	€	139,--
	 Desso	Twister	van	€	159,--	nu	voor	€	139,--

(Vouw)gordijnen	 Tapijt
Vitrages	 Vinyl
Luxalex	 Laminaat
Zonwering	 Parket

info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Alle kerstartikelen
50% korting

Alles voor in en om het huis.
Pashouders 5% korting.

 Hele maand januari voor Pashouders:

Extra mager 
Rundergehakt
 Heel kilo € 6,50

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Vacherin de Mont d’Or
aroma van sparrenschors

100 gram € 1,98

TEGOEDBON 

VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij:

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 

Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 

ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 

uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en  
met 31 december 2010.

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd.
 
Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u  
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

Plony’s
Haarwinkel

Dealer van Rivièra Maison, PTMD, Colorique,
Braxton, It’s about Romy, Koeka & Bam Bam.

50% korting op 
onze kerstcollectie
Pashouders 10% korting 
op alle overige artikelen

Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102

Geopend van 9.00 tot 22.00 uur • Woensdags gesloten

Voor Pashouders op aan huis 
bezorgde salades en/of 

bittergarnituren 10% korting!

Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

15% korting 
op wenskaarten

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand januari

ondernemers opgelet:

meedoen aan de zandvoortPas 

vergroot uw vaste klantenkring

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand: tel. 06-4342 9783 

 Gillis Kok: tel. 06-460 460 26

 Enkele voordelen voor u op een rijtje:
•  Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas

•  Wekelijks uw aanbieding in de Zandvoortse Courant in full colour
•  U bepaalt helemaal zelf  welke aanbieding u doet voor Pashouders

•  Gratis redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer

•  Extra: alle aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

•  Veel promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in o.a. de Zandvoortse 

 Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen, 

 dus ook niet-Zandvoorters (en er zijn er al een aantal…)

•  Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,  

 waarop u zelf uw  ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken

•  Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden 



22

Zandvoortse Courant • nummer 53 • 30 december 2009

23

(In alfabetische volgorde) 

Accountantskantoor  

 Huppelschoten

Administratiekantoor 

K. Willemse

Algemene uitvaartbegeleiding 

 Zandvoort

Auto Strijder

Autobedrijf KariMo

Autobedrijf Zandvoort 

Bertram & Brood

Beter Mobiel & Trade Ard

Bloemsierkunst 

 Jef & Henk Bluijs

Boudoir by Sara

Bruna

Café Oomstee

CDA

Cense en van Lingen

Circus Zandvoort

Confet’ti B.V. 

D66 Zandvoort

adverteerders

Donker begin met Nieuwjaarsrace 2010

autosport

Net als in de twee eerdere edities zal de Nieuwjaarsrace van 2010, komende zondag 3 janu-

ari, opnieuw een donkere inish kennen. Na de Zandvoort 500 telt de Nieuwjaarsrace als 

tweede race mee in het Winter Endurance Kampioenschap (WEK). 

De laatste twee uur van de 

race worden in het donker 

verreden, want vanaf onge-

veer vijf uur treedt de duis-

ternis langzaam in. Om de 

veiligheid van deelnemers 

en de oficials te garanderen, 

zullen de baanposten langs 

het circuit worden verlicht 

en worden de voertuigen 

voorzien van extra relecte-

rende stickers. 

Net als de eerdere editie telt 

de deelnemerslijst op dit 

moment ruim 43 inschrij-

vingen. De verwachting is 

dat er nog enkele equipes 

zich op het laatste moment 

zullen inschrijven. Het WEK 

kent vier divisies. De Divisie 

I is de klasse voor meer dan 

3000cc of turbomotoren. 

Hierin rijden de rappe DNRT 

V8 Silhouette van Huub 

Dakcentrale

De Lamstrael

Dorsman Assurantiën

Emotion By Esprit

Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.

Groenestein & Schouten  

 Fin. diensten

Haarmode Marjo Fijma

Hugoos

Ouderen Partij Zandvoort

Pluspunt

Riche aan Zee

Sea Optiek

Stolk Travel B.V.

Studio 118 Dance

Thalassa 

Strandpaviljoen 18

Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken 

Glaszettersbedrijf

V.o.f. Cocarde

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de 

hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

De adverteerders in de krant van deze week zijn:

De inish in 2009 met vuurwerk | Foto: Chris Schotanus

Vermeulen/Frits Hessing, 

de Renault Mégane Trophy 

van Equipe Verschuur, de 

Chevrolet Corvette GT3 van 

het Mad & Daring Racing 

Team en de snelle Porsche 

997 van Sotrax Albert 

Motorsport. De laatste wa-

gen kent ditmaal het sterke 

kwartet van Jürgen Albert, 

Kees Bouhuys, Michael 

Bleekemolen en de Porsche 

Supercup-kampioen Jeroen 

Bleekemolen. Evenals tijdens 

de Zandvoort 500 zal het duo 

Sebastiaan Bleekemolen/

Ronald van der Laar met de 

Porsche 997 GT3 meedoen.

 

De Divisie II is de klasse van 

2000cc tot 3000cc. Hierin 

strijden auto’s zoals de BMW 

325Ti Compact, BMW 130i 

en Lotus Exige. De Divisie 

III heeft net als de Divisie II 

een gevarieerd veld. Hierin 

rijden auto’s tot 2000cc, 

waaronder de Renault Clio 

Sport, Suzuki Swift en Mini 

Cooper S. Alle diesel aange-

dreven auto’s, zoals de BMW 

120D, Volkswagen Golf 5 TDI, 

Toyota Auris 2,2 en SEAT Ibiza 

Cupra TDI, treffen elkaar in 

Divisie IV. 

De kwaliicatie vindt plaats 

om 12.20 uur, om 15.00 uur 

is de start. De race is gratis: 

duinen, hoofdtribune en 

paddock zijn vrij toeganke-

lijk. Toeschouwers zullen net 

als de andere jaren traditie-

getrouw het vuurwerk te 

zien krijgen van Scheivlak.nl.

Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 53 - 2009

Vergadering college 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 52 en de ver-

dere in week 52 door het college genomen besluiten zijn 53 

vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie 

en op de website. 

4 januari - nieuwjaarsreceptie gemeente Zandvoort

U bent van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van 

de gemeente Zandvoort. Deze is op 4 januari, van 19.00 tot 

20.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal van het raadhuis. 

Het college van Burgemeester en Wethouders hoopt u te kun-

nen verwelkomen en samen met u het glas te kunnen heffen 

op het nieuwe jaar.

Sluiting gemeentehuis in verband met feestdagen

Donderdag 31 december sluit het gemeentehuis om 15 uur. 

Maandag 4 januari gaat het gemeentehuis om 10 uur open. 

Loket Zandvoort is 31 december gesloten. Het gemeentehuis 

en Loket Zandvoort zijn gesloten op vrijdag 1 januari. 

Commissie Welstand en Monumenten

Op 7 januari 2010 vergadert de Commissie Welstand en Mo-

numenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 

commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 

agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 

de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

Wijziging ophalen huisvuil

Op vrijdag 1 januari 2010 wordt i.v.m. nieuwjaarsdag geen 

huisvuil opgehaald. In plaats daarvan wordt het huisvuil op 

maandag 4 januari 2010 opgehaald.

Ingekomen vergunningenaanvragen

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:

- Helmersstraat 34, plaatsen dakkapel, ingekomen 21 december 

2009, 2009-237Lv.

- Burg.Beeckmanstraat 24, verwijderen asbesthoudend ma-

teriaal, ingekomen 21 december 2009, 2009-238S. 

- Haltestraat 25, geheel vernieuwen inrolbare terrasoverkap-

ping, ingekomen 22 december 2009, 2009-240Lv.

Verzonden besluiten

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:

- Haltestraat 34, gebruik deel van de 1e verdieping voor ho-

reca - categorie 1, verzonden 22.december 2009, 2009-131Vr.

- Keesomstraat 419, verwijderen asbesthoudend materiaal, 

verzonden 22.december 2009, 2009-156S.

- Wilhelminaweg 8, gedeeltelijk sloop aanbouw en garage/

berging, verzonden 22 december 2009, 2009-213S.

- Visscherpad, slopen van een transformatiehuisje, verzonden 

22.december 2009,  2009-164S.

- Duintjesveldweg 1, creëren van een rookruimte, verzonden 

23 december 2009,  2009-223Lv.

Bentveld:

- Zandvoortselaan 206, gedeeltelijk vergroten woning, ver-

zonden 22.december 2009,  2009-107Rv1efase.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 

besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 

inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 

gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 

bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In-

dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” 

in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 

Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 

besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 

u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 

Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 

verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 

bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 

t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de  

website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 

klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 

Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 

Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 

beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 

telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 

wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 

verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 

werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 

bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Voorzitter Wim Buchel, 

secretaris Ben Zonneveld 

en de leden Klaas Annema 

en Joop van Nes hebben er 

nu bijna acht jaar opzitten 

en dus wordt het tijd voor 

vers bloed. Zij hebben zich, 

samen met drie tussen-

tijds aangetreden leden, 

sterk gemaakt voor de 

Zandvoortse sportwereld 

Klapstuk van het afgelo-

pen jaar voor de Sportraad 

Zandvoort was het Sportgala 

in NH Hoteles. Daar werden 

de Sportvrouw, Sportman en 

Sportploeg van het jaar in 

Zandvoort bekend gemaakt. 

Veel Zandvoortse sportco-

ryfeeën genoten zichtbaar 

van de show die door de 

Sportraadleden Francien v.d. 

Aar en Ben Zonneveld vak-

op adviserend niveau rich-

ting het college van B&W.

Het is bijna teveel om op 

te noemen. Van het be-

middelend oplossen van 

problemen tot aan het ad-

vies richting nieuwe jeu de 

boules banen tot aan be-

moeienissen voor een an-

dere indeling van sportpark 

kundig werd gepresenteerd. 

Uiteindelijk gingen Peter 

Koopman, Katinka Rückert en 

het C1 meisjesteam van de 

Zandvoortsche Hockeyclub 

met de eer strijken.

Een ander hoogtepunt voor de 

Sportraad was de vergunning 

die de provincie onlangs aan 

de Zandvoortse schietsport-

vereniging De Vrijheid ver-

De klus is bijna klaar Goed jaar voor de Sportraad
Duintjesveld en een mo-

gelijke nieuwe tennishal 

en alles wat daartussen 

ligt; het leefde allemaal 

in onze plaatselijke sport-

wereld en ze zijn allemaal 

de revue gepasseerd de 

laatste jaren. Hoe de pro-

cedure zal worden om tot 

nieuwe leden te komen 

wordt op een later tijd-

stip bekendgemaakt. Wel 

roept de Sportraad kandi-

daat-bestuurders op om 

zich aan te melden voor 

de Sportraad Zandvoort. 

Vooralsnog kunt u dat het 

beste doen door een e-

mail naar voorzitter Wim 

Buchel te sturen: wim@

sportinzandvoort.nl. 

leende om een nieuwe schiet-

baan even ten noordoosten 

van de Gerlachbocht van 

Circuit Park Zandvoort te bou-

wen. Jarenlang is er gesteg -

geld en heeft de Sportraad 

een positief advies aan het 

college gegeven die het voor-

stel door de gemeenteraad 

zag aangenomen. Zoals zo 

vaak binnen Zandvoort als er 

iets in het duingebied moet 

gebeuren, werden er zienswij-

zen ingediend die echter door 

de provincie ter zijde werden 

geschoven en kan er gebouwd 

gaan worden.

De Sportraad Zandvoort 

wenst u een goede jaarwis-

seling en een sportief en dus 

gezond 2010 toe.

Dat mag gezegd worden van een aantal leden van de 

huidige Sportraad Zandvoort. De Sportraad valt onder 

de verordening op de overige commissies en die zegt 

dat men niet langer dan twee raadsperiodes lid van zo 

een commissie mag zijn. Een viertal leden zal dan ook 

na de komende gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 

geen lid meer mogen zijn. 

De Sportraad Zandvoort kan terugkijken op een succesvol 

jaar. Niet alle wensen konden worden gehonoreerd maar wel 

vele. Het dagelijks bestuur heeft bij alle grote en minder gro-

te sportmomenten in Zandvoort steeds acte de présence ge-

geven en vaak niet met lege handen. Zo kregen de drie jaar-

lijks terugkerende schoolkampioenschappen, het basketbal-, 

het voetbal- en het handbaltoernooi, ieder een beker voor de 

meest sportieve ploeg van de editie 2009 aangeboden.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Met belangstelling las ik het stukje over de Amsterdam Beach Bus in de Zandvoortse Courant van 23 december. Wat een leuk idee, om van de zomer de Amsterdam Beach 
Bus iedere dag vol met toeristen van Amsterdam naar Zandvoort te laten rijden. Zandvoort komt dan weer wat meer in de belangstelling bij de buitenlandse toerist. 

Hebben we nu kans dat met de komst van deze bus er eindelijk een vrije busbaan tussen Haarlem en Zandvoort wordt aangelegd? Die toeristen die staan te trappelen om 
Zandvoort ‘und das Meer’ te kunnen zien moeten natuurlijk wel snel op hun bestemming zijn. Je moet er toch niet aan denken, een prachtige zomerse dag en lange file’s op 
de Zeeweg en de Zandvoortselaan. Die arme toeristen willen ‘das Meer’, ‘the sea’ of hoe ze het ook mogen noemen zien, maar helaas, ze moeten ook aansluiten in de file. Een 
voordeel is wel dat ze dan tijd genoeg krijgen om de omgeving te bewonderen, maar of zij er ook zo over denken...?
 
Paula Janssen
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